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IMPROVÁVEL im-pro-vá-vel Adj que não é provável ou certo; que
não está dentro das previsões; duvidoso: As hipóteses são
consideradas bastante improváveis.
(BORBA, 2004, p.743).

RESUMO

Esta tese de doutorado se ocupa primordialmente do engajamento militante de pessoas que
atuam no Movimento Nacional da População de Rua (MNPR). Concentra-se no processo de
formação social da população em situação de rua enquanto sujeito de direitos em organização
referida como movimento social e que desponta publicamente apresentando demandas e pauta
política para intervir nas dinâmicas de formulação, planejamento e execução de serviços
acenados pela condição de políticas públicas. Trata-se de demonstrar as formas pelas quais esta
mobilização se tornou possível, bem como, quais fatores foram intervenientes e configurados a
permitir a emergência do segmento como tema de debates e intervenção por parte da gestão
pública. Seu objetivo é etnografar os sentidos atribuídos à ação política assumindo as
especificidades da vida nas ruas como eixo central que interfere e dinamiza justificativas para
o engajamento, desafios da mobilização, assim como modos de fazer e pensar a política, tratada
aqui etnograficamente, segundo os usos dos sujeitos e os sentidos que atribuem a práticas
designadas como políticas. A partir do trabalho de campo realizado entre os anos de 2009 e
2016, vale-se de registros empíricos obtidos através de entrevistas com militantes, discursos e
debates em eventos públicos, além do acompanhamento de suas atividades de mobilização
concentradas em algumas de suas Coordenações Nacionais (Curitiba, São Paulo, Belo
Horizonte e Salvador). Verifica-se que a existência do MNPR confronta impressões sobre
segmentos sociais considerados como improváveis para a participação política. Tal
improbabilidade é justificada em virtude das condições materiais de suas vidas e da falta de
vínculos hegemonicamente desejados, reconhecidos na existência do domicilio e do trabalho
fixo, educação formal, vínculos familiares, sobriedade e legalidade. Em contraponto, o processo
de organização do MNPR constitui-se na produção de outros quadros institucionais que não
passam pela adesão a esses valores, mas por sua subversão, ao apresentarem uma alteridade
radical entre a experiência de vida nas ruas frente a experiência de vida domiciliada. Esta forma
de agenciamento da alteridade proporciona as condições para passar do estigma ao prestígio,
ao projetarem a experiência de vida na rua como algo valioso, que deve ser reconhecido como
forma de garantir participação nos espaços de gestão que se referem à intervenção em suas
vidas, seja nas ruas ou nos serviços a eles destinados. O desafio aqui enfrentado trata de
concepções sobre a dignidade humana e quem são as pessoas que tem o direito ou não de exercêla integralmente. É através da luta política que se pretende alcançar o reconhecimento de seu
estatuto enquanto “sujeito”, “ser humano como outro qualquer”, digno de ser escutado, levado
em consideração e exercer plenamente seus direitos de participação. Ao passo em que é o
desprestígio deste reconhecimento enquanto ser humano que coloca suas condições de
participação sob suspeita. Em contrapartida, é a produção de reconhecimento social enquanto
sujeitos de direitos para alçar a condição de ator político legítimo, que figura como principal
instrumento para fazer provar o estatuto de ser humano, igual aos demais, em condições de
exercer plenamente a cidadania.
Palavras-chave: Antropologia Urbana; Antropologia Política; Movimentos Sociais;
Movimento Nacional da População de Rua; População em Situação de Rua; Políticas Públicas.

ABSTRACT

This thesis focuses primarily on the militant engagement of people who work in the Movimento
Nacional da População de Rua - MNPR (National Homeless Movement). It concentrates on the
process of social formation of the homeless people as a subject of rights in an organization
referred to as a social movement and that appears publicly presenting demands and policy
agenda to intervene in the dynamics of formulation, planning and execution of services waved
by the condition of public policy. It is about to demonstrating the ways in which this
mobilization became possible, as well as what factors were involved and configured to allow
the emergence of the segment as a subject of debate and intervention by public management.
Its central objective is to study the meanings attributed to political action by assuming the
specificities of life on the streets as the central axis that interferes and dynamizes justifications
for the engagement, challenges of mobilization, as well as ways of doing and thinking politics,
treated here ethnographically, according to the meanings they attribute to practices designated
as politics. From the field work carried out between 2009 and 2016, empirical records obtained
through interviews with militants, speeches and debates in public events, as well as the
observation of their mobilization activities concentrated in some of their National Coordination
(Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte and Salvador). It is verified that the existence of the
MNPR confronts impressions on social segments considered as unlikely for political
participation. Such improbability is justified by the material conditions of their living and the
lack of hegemonically desired bonds recognized in the existence of domicile and fixed work,
formal education, family ties, sobriety and legality. On the other hand, the process of organizing
the MNPR is the production of other institutional frameworks that do not pass for adherence to
these values, but for their subversion, when presenting a radical alterity between the experience
of life on the streets in front of the experience of domiciled life. This form of agency of alterity
provides the conditions for moving from stigma to prestige by projecting the experience of life
on the street as valuable, which must be recognized as a way of ensuring participation in the
management spaces that refer to intervention in their lives, whether on the streets or in the
services intended for them. The challenge here is about conceptions about human dignity and
who are the people who have the right or not to exercise it fully. It is through the political
struggle that the recognition of their status as "subject", "human being like any other", is worthy
of being listened to, taken into account and fully exercised their rights of participation. At the
same time it is the discrediting of this recognition as a human being that puts its conditions of
participation under suspicion. On the other hand, it is the production of social recognition as
subjects of rights to raise the status of legitimate political actor, which is the main instrument
to prove the status of human being, equal to others, in a position to fully exercise citizenship.
Keywords: Urban Anthropology; Political Anthropology; Social Movements; Homelessness;
Homeless Social Movement; Public Policy.
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INTRODUÇÃO

Chegamos a Cajamar exaustos. Depois da viagem de Curitiba até São Paulo
ficamos esperando algumas horas na rodoviária do Tietê até que pessoas de
outros estados chegassem e a van que fez o traslado pudesse lotar
suficientemente. A espera foi tranquila e pude conhecer alguns dos militantes
que vieram de outros lugares para o encontro. Além do nosso grupo vindo de
Curitiba, haviam pessoas de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza e provavelmente de outros locais.
Quando chegamos ao espaço do evento já havia um grande grupo com a
camiseta do movimento acenando e aguardando nossa chegada. Parece que
fomos uns dos últimos grupos a chegar. Não conheço praticamente ninguém,
mas o clima é de festa, como em um encontro de velhos amigos. Descemos da
van cumprimentando as pessoas, fomos recebidos calorosamente e
encaminhados à recepção para pegarmos a chave de nosso quarto. Fiquei
impressionado com a estrutura do lugar, esperava algo bem mais simples,
mas o espaço é grande e muito bem organizado. Além dos quartos e da área
de lazer, tem uma piscina também – que alguns participantes já aproveitaram
para tomar um banho, mesmo embaixo de chuva. Disseram-me que vários
movimentos sociais, sindicatos, o MST e o PT fazem formação política e
outros eventos no local. Depois de deixar as malas nos quartos, fomos para a
área de lazer. Houve uma recepção com música e poesia. Todo mundo parece
feliz e entusiasmado com os dias por vir. Comecei a me enturmar com o
pessoal na sala de jogos em que há uma mesa de sinuca. Os participantes do
Ceará animaram a noite com uma roda de rima, cantando, tocando violão e
tambores, chamando atenção dos demais, que rapidamente se aproximaram.
Enquanto parte das pessoas interage no salão da recepção, vejo algumas
lideranças caminharem apressados em torno dos preparativos para o dia
seguinte, acompanhados de apoiadores que não parecem “ser da rua”,
provavelmente, outros estudantes ou pessoas que trabalham em ONGs. Um
senhor mais velho pareceu ter algo como uma crise convulsiva, mas foi
acolhido rapidamente e logo se recuperou. Disseram-me que ele teve uma
crise de abstinência de álcool. Em seguida, um homem aparece animado com
um litro de cachaça em mãos e oferece a outro que nega a oferta e justifica
que parou de beber e está tentando permanecer sóbrio. Ouço outro senhor
contar sobre sua participação em uma guerra no Oriente Médio e pronunciar
algumas palavras em árabe. Ao perceber minha reação de surpresa, começa
a mostrar suas cicatrizes e indica a existência de uma bala ainda alojada em
seu corpo. A maioria das pessoas presentes é negra, com faixa etária muito
variada entre si, desde aqueles que acabaram de entrar na vida adulta até
pessoas com idade avançada. Não vejo a hora de o evento começar, porque
realmente não faço a mínima ideia do que esperar daqui em diante.
(Caderno de campo, Cajamar - São Paulo, 2010).
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Aproximações iniciais
Esta tese de doutorado se ocupou primordialmente do processo de organização do
Movimento Nacional da População de Rua (MNPR), tendo como principal foco de atenção o
engajamento militante de pessoas que se constituíram enquanto porta-vozes da atualmente
designada população em situação de rua. Seu objetivo foi etnografar os sentidos atribuídos à
ação política assumindo as especificidades da vida nas ruas como eixo central, que interfere e
dinamiza justificativas para o engajamento, desafios da mobilização, assim como modos de
fazer e pensar a política, tratada aqui etnograficamente, segundo os usos dos sujeitos e os
sentidos que atribuem a práticas designadas como políticas.
O MNPR é apresentado por seus porta-vozes como um movimento social1 composto por
homens e mulheres adultos em situação de rua ou com trajetória de rua, ou seja, pessoas que
passaram pela situação de rua (falta de domicílio fixo) em algum momento de suas vidas. Seu
surgimento é apontado pelos militantes como decorrente do episódio que ficou conhecido como
“Massacre da Praça da Sé”, no ano de 2004, na cidade de São Paulo. Evento que marca a
memória referida pela necessidade de projetar um movimento com bases sólidas e de
abrangência nacional, com intuito de garantir o protagonismo2 das pessoas em situação de rua
e que culmina no lançamento público do MNPR no ano de 2005, a partir da articulação de
militantes e colaboradores da cidade de São Paulo e Belo Horizonte.
O trabalho de campo desenvolvido entre os anos de 2009 e 2016, se deteve ao
acompanhamento das atividades de militantes do MNPR e intencionou demonstrar as formas
pelas quais esta mobilização se tornou possível, bem como, quais fatores foram intervenientes
e configurados a permitir a emergência do segmento como tema de debates e intervenção por
parte da gestão pública. Sobretudo, concentrei-me no processo de formação social da população
de rua enquanto sujeito de direitos, que passa a contar com representantes organizados e uma
ampla rede de colaboradores que apoiam sua organização – referida como movimento social –
e que desponta publicamente apresentando demandas e pauta política para intervir nas
dinâmicas de formulação, planejamento e execução de serviços acenados pela condição de
políticas públicas.
A partir das atividades delineadas ao longo desse período (2009-2016) pude presenciar
o fortalecimento institucional de uma pauta política até pouco tempo quase inexistente, mas que
1

As expressões em itálico demarcam termos êmicos utilizados pelos sujeitos com quem tive contato durante a
pesquisa.
2
Protagonismo é uma categoria utilizada pelos militantes e apoiadores do MNPR para se referir à participação das
pessoas em situação de rua na construção de pautas políticas.
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começou a ganhar notoriedade e visibilidade pública e que foi se tornando cada vez mais
eloquente a partir da organização de pessoas que se reconhecem enquanto população de rua e
porta-vozes legítimos do segmento. Assim, a existência do MNPR transforma o modo como o
debate estava organizado: marca a existência de um espaço de fala e reconhecimento de pessoas
em situação de rua enquanto interlocutores válidos no campo de disputas públicas e nas
questões que se referem à vida em situação de rua. Os esforços em torno do movimento
produziram a mobilização de diversos segmentos da sociedade, o que culminou em percepções
renovadas sobre a questão – não apenas como foco de políticas setoriais ou objeto de debates
acadêmicos e mesmo políticos, mas como interlocutores possíveis na arena pública de disputas.
O ano de 2009, quando iniciei a pesquisa, representa um marco importante para as
lideranças e demais participantes do movimento, pois é considerado como o momento em que
a organização ganhou fôlego e começou a se projetar nacionalmente. No final do referido ano,
o ex-Presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva assinou o Decreto 7.053/2009, que instituiu a
Política Nacional para a População em Situação de Rua e o Comitê Interministerial de
Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional (CIAMP-RUA). Este documento se
afigura como importante marcador social desse contexto e define, para fins de normatização do
Decreto, as características do segmento populacional a ser atendido pelas ações e programas
específicos. O reconhecimento oficial, por sua vez, cumpre um papel determinante, visto que a
definição atribuída ao segmento, tal como consta no citado Decreto, passa a orientar ações
governamentais e composição de orçamentos públicos, favorecendo assim à construção de um
debate que gozava, até o momento, de pouquíssima atenção. São esses novos arranjos que
pressupõem enquadramentos institucionais, emergência de novos atores, diversas modalidades
de participação, campos de disputa política, ocupação de espaços e mobilizações de diversas
ordens que compõe o contexto geral ao qual me dediquei para efeitos de pesquisa. Composição
que se concentra hoje nas atividades empreendidas em torno do MNPR e diversas parcerias que
põem em prática e reivindicam, em diversos níveis, uma pauta específica de serviços e direitos
no que tange à população em situação de rua.
A novidade reivindicada é também um desafio nesse novo contexto de luta por
reconhecimento de direitos e pela produção de serviços que contemplem as especificidades da
população de rua, segundo demandas produzidas no bojo de articulações protagonizadas por
representantes desse segmento populacional, que assim também vão se constituindo para este
exercício e negociando com os promotores e gestores de políticas e definição de programas
públicos, reafirmando projeções dos problemas que desejam ser resolvidos. É possível afirmar
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que, longe de vir a se alcançar sentidos unívocos, estar-se-á diante de definições oficiais que, a
depender dos meandros da categorização e do reconhecimento de direitos, poderão se desdobrar
em novas maneiras de ser e se ver. E neste caso, não só dos que se reconhecem população de
rua, como daqueles que a tornam reconhecida segundo parâmetros nuançados nesses campos
de disputa e de construção de cidadanias tuteladas.

Apresentação do problema de pesquisa: por que improváveis?
A questão que inspirou e orientou o desenvolvimento do problema de pesquisa tratou
de refletir sobre as razões pelas quais a população de rua se estabeleceu como segmento social
desacreditado em suas condições de participação e intervenção social e política. A problemática
desenvolvida teve como base uma reação bastante comum quando se menciona a organização
e participação política de pessoas em situação de rua, a saber, a surpresa sobre a existência de
um movimento social composto por tais sujeitos. Esta reação de surpresa, que eu mesmo pude
experimentar no início da pesquisa, continuou sendo recolocada ao longo dos anos, em virtude
da curiosidade de colegas da universidade, professores e demais militantes de outros
movimentos sociais e ativistas em defesa dos direitos humanos: A população de rua consegue
se organizar politicamente? Como se organizam vivendo nas ruas? Como é possível uma
organização quando existem dificuldades tão urgentes para manutenção da sobrevivência?
O trecho que introduz a tese, transcrito de meu caderno de campo, retrata impressões
obtidas quando participei pela primeira vez de um evento de formação política do MNPR, na
cidade de Cajamar, São Paulo. Naquela ocasião conheci pessoas que haviam caminhado
centenas de quilômetros a pé e que cruzaram o país de uma ponta a outra, vivendo no trecho.
Pessoas que passaram muitos anos no sistema carcerário, alguns que estavam vivendo nas ruas
há poucos meses, outros tantos que já acumulavam décadas nesta situação. Dentre eles, argutos
conhecedores dos equipamentos públicos destinados ao segmento, tais como albergues e
demais serviços especializados. Homens e mulheres que geraram filhos e constituíram família
enquanto viviam nas ruas, dentre eles, alguns que conseguiram alterar suas condições de vida
e sair das ruas, tantos outros que nelas permaneceram. Consumidores de crack, álcool e outras
drogas, muitos em processo de reabilitação, outros vivendo as angústias da abstinência ou que
alcançaram outras formas de conviver com a dependência química e o consumo. Enfim, tratase de pessoas que, apesar da grande diversidade de seus percursos sociais, anunciavam estar
reunidos por um propósito comum: lutar pela conquista de reconhecimento e direitos sociais a
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fim de melhorar suas próprias vidas, assim como a de seus irmãos e irmãs de rua.
Entretanto, se por um lado me surpreendia e me questionava sobre as circunstâncias
pelas quais era possível que centenas de pessoas em situação de rua, de diversas localidades do
país, estivessem naquele lugar com expectativa de se mobilizarem politicamente, quando as
condições de suas vidas pareciam ser absolutamente desfavoráveis à empreitada. Por outro lado,
pude perceber que minha inquietação não se tratava apenas de uma curiosidade pessoal, pois os
discursos dos próprios militantes apontavam insistentemente para o fato de que “A sociedade
nunca acreditou que um movimento da população de rua seria possível”. Na contramão dessa
expectativa, anunciavam em tom de vitória e orgulho, como se tentassem demonstrar aos
demais a relevância de seu grande feito: “Nós somos o Movimento Nacional da População de
Rua e nós viemos para ficar.”
Dessa forma, a discussão passa por representações que retratam a população de rua
enquanto segmento social “improvável” para a organização política reivindicatória e isso é
reiterado e problematizado constantemente nesse contexto. Da mesma forma que estas
impressões ficaram evidentes para mim nos primeiros contatos com os militantes do MNPR e
permaneceram enquanto assunto trazido à tona ao longo dos anos, o assunto também é
recorrente entre os próprios militantes, seja pelas dificuldades que têm para se organizarem, ou
ainda, por reconhecerem que, em alguma medida, sua organização parece improvável aos
olhares externos.
Nos últimos dias do período em que estive em trabalho de campo em Minas Gerais, no
ano de 2015, fiz uma viagem com militantes de Belo Horizonte até a cidade de Juiz de Fora,
para atividades de descentralização do movimento no interior do estado. Logo que chegamos à
cidade fomos para uma reunião do Fórum da População de Rua, composto por representantes
da gestão pública, além de várias organizações que prestavam serviços de atendimento à
população de rua na cidade. Depois das apresentações destes representantes, a palavra foi
concedida a Samuel, coordenador nacional do MNPR pelo estado de Minas Gerais. Em suas
primeiras palavras, para contextualizar a discussão e falar sobre a importância da organização
na cidade, afirmou o seguinte:
Nosso papel como movimento é mobilizar do lado de cá [se referindo à
mobilização da população de rua]. Para quem não sabe, a partir do marco da
constituição democrática de 1988, a população de rua foi ignorada enquanto
sujeito político. As CEBs [Comunidades Eclesiais de Base], a igreja e demais
organizações estavam organizando os movimentos sociais. O povo estava se
organizando para fazer valer seus direitos na constituição e, naquele momento,
gente muito influente disse que esse povo não tinha jeito, iriam mesmo ficar
fora do processo de organização, pois não tinham condições de se
organizarem. Ou seja, é esse pensamento de que “A gente vai ter que fazer
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para eles”, tratar da questão em outro marco, no marco da assistência e da
caridade, não da política.
No fim das contas, trata-se de homens e mulheres a quem foi negada a
possibilidade de sentar em uma mesa, falar, dialogar, discutir e decidir os
rumos de suas vidas. (Caderno de campo, Juiz de Fora, Minas Gerais, 2015).

Ao escutar o discurso de Samuel, percebia que os demais participantes, representantes
de organizações da sociedade civil e agentes da prefeitura, ficavam como que deslumbrados
pelo discurso por ele proferido. Afinal, tratava-se de um ex-morador de rua que estava em seu
segundo mandato enquanto conselheiro do Conselho Nacional da Assistência Social - CNAS,
participante do Comitê Interministerial de Acompanhamento da Política Nacional da População
em Situação de Rua – CIAMP-RUA, que havia acabado de retornar de uma turnê no exterior
para conhecer outras modalidades de equipamentos de atendimento ao segmento, dentre muitos
outros atributos que pareciam impressionar os presentes. Enfim, era evidente o misto de
encantamento e surpresa que a eloquência e conhecimento de Samuel causava nos presentes,
ao ponto de chegarem a verbalizar tal encantamento, reconhecendo e celebrando suas
competências.
Ao observar a cena, me questionava sobre o motivo daquele comportamento por parte
dos técnicos e colaboradores, todos domiciliados. Lembrei-me de tantas outras vezes em que
presenciei situações parecidas e, principalmente, fiquei pensando em como é frequente a
produção de representações públicas sobre as pessoas em situação de rua que reafirmam esse
sentimento de espanto. Os atributos e eloquência de Samuel atuam como um símbolo
desidentificador, nos termos de Goffman (1988, p.54): sua apresentação naquele espaço vai ao
sentido de quebrar a imagem estigmatizada que se tem acerca das pessoas em situação de rua e
suas possibilidades. Afinal, como poderia um ex-morador de rua parecer conhecer mais sobre
a política de assistência social do que os próprios gestores públicos, técnicos e estudantes que
estavam ali para auxiliar aquele segmento vulnerável?
Basta procurar algumas notícias em jornais ou nas redes sociais e rapidamente se
perceberá que as poucas notícias jornalísticas que não criminalizam e desumanizam a população
de rua, apontam para outro extremo, ou seja, exaltam justamente o caráter incrível e
inimaginável da existência de qualquer talento de pessoas em situação de rua. Nestes casos,
apresenta-se o morador de rua que tem voz de locutor de rádio, outro que é poliglota, pintor,
desenhista, que tem curso superior, que toca violão maravilhosamente bem, que escreve e recita
poesias, que destoa dos demais por sua beleza física ou sensibilidade artística. Tais feitos são
sempre tratados com uma admiração que se destaca pelo absurdo. Nas entrelinhas desse espanto
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repousa a ideia de que não se espera nada de bom por parte de alguém que vive nas ruas, como
se todo e qualquer talento, capacidade ou desempenho acima da média fosse simplesmente
improvável ou incrível.
Outro aspecto da questão trata do fato de que o tema também tem reverberações
importantes em ampla bibliografia que aborda a ação coletiva e atravessa a preocupação de
autores que estudaram organizações compostas por pessoas em situação de rua e os desafios
para que elas se efetivem, tanto no Brasil3 quanto no exterior4.
Em um inventário sobre a sociologia do engajamento militante5 na França, Sawicki &
Siméant (2011) demonstram como as particularidades dos investimentos de pesquisa
produziram renovação de questionamentos teóricos sobre o engajamento. Dentre os vários tipos
de militância que tiveram atenção dos pesquisadores, nota-se que o pioneirismo das pesquisas
no contexto da militância operária de esquerda e dos partidos comunistas produziram
referências importantes para a reflexão de outros contextos. Particularmente, os estudos sobre
a militância partidária de esquerda, na França, produziram um tipo de “quadro nocional”
(FRETEL Apud SAWICKI & SIMÉANT, 2011, p.202) para os demais trabalhos. Para além
das consequências identificadas pelos autores sobre esse fato, acrescentaria que uma das
heranças desse “quadro nocional”, perceptível principalmente nas pesquisas sobre a militância
de pessoas dos grupos ditos socialmente marginalizados, é que sua produção é fortemente
balizada pela iniciativa de responder a certas lacunas em comparação com estudos de
engajamento da classe média, de grupos com maiores recursos socioeconômicos ou que não
enfrentam desqualificações tão pungentes no reconhecimento de suas identidades e existência.
O ponto central a que pretendo aludir é que a teoria da mobilização de recursos 6 teve
grande impacto nas compreensões sobre o engajamento – ainda que, por vezes, essa presença
seja escamoteada – e exerce particular peso em situações em que a falta de recursos sociais,
econômicos, status, competências políticas e autoridade anunciam conjecturas de diminuição
das chances de mobilização e ação coletiva7. Tais abordagens encerravam as iniciativas de
mobilização ao cálculo racional e utilitarista de toda sorte de recursos, para atingir fins
3

Para bibliografia brasileira ver; (DE LUCCA, 2007); (FERRO 2011); (SILVA 2007); (ANDRADE 2002).
Para bibliografia internacional ver; (CRESS & SNOW 2000); (CRESS & SNOW 1996); (ANKER, 2008);
(ANKER, 2009);
5
“Entendida como toda forma de participação duradoura em uma ação coletiva que vise à defesa ou à promoção
de uma causa” (SAWICKI & SIMÉANT, 2011, p.200).
6
Segundo Gohn (2006), sua principal base explicativa é a abordagem dos movimentos sociais como grupos de
interesses, percebidos como organizações e analisados enquanto instituições, a partir da disponibilidade de
recursos e – em sua segunda fase – oportunidades disponíveis para ação.
7
Como indicado por Cefaï, “As teorias da ação racional e da mobilização dos recursos colonizaram profundamente
o modo de pensar dos sociólogos da ação coletiva” (CEFAÏ, 2009, p.12).
4
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determinados. Mesmo considerando que a teoria aplicou modelos com força explicativa de
determinadas situações concretas, “Quem triunfou e colonizou essa literatura foi a retórica da
economia, do empreendimento e do empreendedor, da estratégia de rentabilização de interesses
predeterminados e de capitais disponíveis” (CEFAÏ, 2009, p.12). Uma importante conclusão a
ser retirada dessa crítica é que as “determinações estruturais” aparecem como precedentes a
qualquer ação e tem efeito de sobredeterminação. Como se houvesse uma racionalidade
partilhada em que todos têm a mesma percepção da situação contextual e pudessem avaliar
igualmente os custos e vantagens das ações que, por sua vez, estão determinadas por suas
origens estruturais à revelia da multiplicidade de percepções e sentidos dos atores sociais
(FILLIEULE, 2001, p.203).
Na pesquisa de Seidl (2009) sobre as condições de aquisição de disposições para
diferentes engajamentos8 me auxiliou a pensar sobre a persistência dos aspectos de
determinação estrutural e disposições pessoais para o engajamento. Sua sugestão é que as
chances de uma pessoa se interessar e tomar parte em movimentos coletivos pode variar de
acordo com a posse de certos recursos sociais, culturais, experiências acumuladas e conjunturas
históricas, em que tais ingredientes se articulam de modo diverso e são obtidos pelos indivíduos
que passam a se engajar e militar em causas específicas. O autor argumenta que em sua pesquisa
foi possível se aproximar de outros achados sobre participação militante no que diz respeito à
importância da conjugação entre elementos de socialização familiar e escolar na formação
durante a juventude, assim como fatores ideológicos que produzem certa propensão ao
ativismo, tais como: a presença de políticos na família ou de familiares interessados em política,
forte integração social do indivíduo na comunidade, parentes relacionados à profissão docente
ou forte socialização religiosa9.
Apesar das dificuldades e mesmo da falta de um consenso sociológico sobre o que
explica as condições para ação ou mesmo a forma como determinadas disposições podem se
traduzir em ação ou inércia (FILLIEULE, 2001, p.199). Meu ponto aqui é que a observância
dos modelos que enfatizam o acesso a recursos e disposições adquiridas no curso da vida e sua

8

Ainda que exista pesquisas que possibilitam comparações no mesmo sentido, a pesquisa de Ernesto Seidl na
cidade de Aracaju, Sergipe, tratou de causas diferentes, tais como: defesa de homossexuais, ambientalistas, grupos
que acolhem crianças e jovens carentes, associação de docentes universitários, grupos do movimento negro e afroreligiosos, dentre outros.
9
E ainda, “Condições de socialização familiar e religiosa favoráveis, escolarização elevada, passagem pelo espaço
universitário, eventos biográficos marcantes, ativismo militante e vinculações partidárias precoces, militâncias
múltiplas.” (SEIDL, 2009, p.33)

21

capacidade de utilizá-las têm consequências importantes para o estudo da mobilização dos
setores ditos “marginalizados”10.
É notável que em trabalhos desenvolvidos no contexto de militância de grupos
socialmente marginalizados, torna-se muito recorrente a elaboração de tentativas de resposta
sobre a “improbabilidade” de organização por parte desses atores sociais. Por exemplo, Péchu
(1996) trata da mobilização de uma organização de luta por moradia – ou sem-teto – na França
e inicia seu texto demonstrando uma argumentação de Robert Castel sobre o fato dos
“desfiliados” não terem potencial de mobilização, por se tratarem de “prisioneiros do cotidiano
e desesperados” que ocupam a posição de subproletariado, incapazes de formar movimentos de
reivindicação11. Greissler (2010) questiona sobre as possibilidades de jovens que vivem nas
ruas serem militantes e tenta demonstrar que a rua não constitui necessariamente um espaço de
total “desengajamento social”. Ou ainda, Mathieu (1999), que aborda a “improvável”
mobilização de prostitutas que ocuparam uma Igreja em Lyon para protestar contra a repressão
policial a que foram vitimadas. Um dos aspectos em comum nestes trabalhos é justamente o
fato de terem que lidar com esta “improbabilidade” de certos segmentos sociais se organizarem
politicamente.
No caso das pesquisas internacionais sobre o tema das pessoas que vivem nas ruas,
referidos em língua inglesa como “homeless”, a questão se repete a partir da apresentação
exaustiva das condições de escassez de recursos materiais, urgência para manutenção dos itens
necessários à sobrevivência, dependência de instituições de acolhimento e outros grupos de
ação caritativa. Nesse quadro de representações, a auto-organização é colocada à prova em
virtude de se tratar de um segmento social compreendido como aqueles que recebem, precisam
ou dependem da intervenção ou ajuda externa. Um segmento populacional que carece de tutela
por parte do Estado e instituições caritativas.
Não por acaso, é muito comum, em maior número e com maior longevidade, a existência
de organizações de profissionais e outros ativistas que se propõe a prestar auxílio a pessoas em
situação de rua, enquanto a auto-organização permaneceu como algo improvável ao longo dos

Ou como se refere Fillieule (2001) o movimento dos “sem”, ou seja, “sem-teto”, “sem papéis”, “sem trabalho”,
etc.
11
“Os ‘supranumerários nem sequer são explorados, pois, para isso, é preciso possuir competências conversíveis
em valores sociais. São supérfluos. Também é difícil ver como poderiam representar uma força de pressão um
potencial de luta, se não atuam diretamente sobre nenhum setor nevrálgico da vida social. Assim, inauguram sem
dúvida uma problemática teórica e prática nova. Se, no sentido do próprio termo, não são mais atores porque não
fazem nada de socialmente útil, como poderiam existir socialmente? No sentido, é claro, de que existir socialmente
equivaleria a ter, efetivamente, um lugar na sociedade. Porque, ao mesmo tempo, eles estão bem presentes – e isso
é o problema, pois são numerosos demais. (CASTEL, p.33)
10
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anos12. Conforme demonstram Cohen & Wagner (2015), assim como em Wagner (1993),
salienta-se que profissionais de classe média regularmente trabalham como defensores da
população de rua, mas aparentemente investiram menos esforços para produzir engajamento e
recrutamento de outras pessoas em situação de rua para se organizarem entre si e de forma
autônoma13.
A falta extrema de recursos é o ponto de partida em reflexões que abordam a
problemática sobre a existência e as dificuldades em torno da formação de grupos de interesse
e movimentos sociais protagonizados por pessoas em situação de rua. Diversos aspectos desse
contexto de vida são sublinhados para demarcar as especificidades que tornariam organizações
desse tipo pouco prováveis. Rosenthal (1994) e Cress and Snow (1996) apontam que existem
desafios que a população de rua precisa enfrentar para constituir movimentos com base social
composta por pessoas que vivem ou viveram nas ruas, sobretudo, a falta de recursos financeiros.
Ou ainda, afirma-se também que em condições de extrema miserabilidade, as pessoas têm
pouco mais do que suas vozes e presença física em espaços de atuação para oferecer à
organização de movimentos sociais (CRESS & SNOW, 1996, p.1091). Soma-se a isso que,
além da marginalização econômica, também sofrem com representações sociais que produzem
estigmas, ao defini-los enquanto doentes mentais, pessoas preguiçosas, vagabundas e
desassociadas de uma vida considerada normal, algo que também favorece a uma
marginalização política (WILLIAMS, 2005, p.497). Desse modo, compreende-se que a própria
condição de vida nas ruas produz a tendência de limitar as oportunidades de engajamento para
uma intervenção política qualificada nos espaços públicos14.
No Brasil, as impressões em torno do tema também enfatizam a vida nas ruas como
espaço social marcado por faltas, fragilidades de todo tipo, e mesmo por um limite da condição
humana. Segundo Zaluar (1994), os moradores de rua são “considerados e consideram-se o
estágio final da degradação humana”, afirmando que estes adquirem a identidade dos ‘caídos’,
dos ‘inúteis’, dos ‘fracassados’ ao adentrar a situação de rua. Retratados como aqueles que
perdem os “laços sociais com a família, os parentes, os amigos e [na qual estes sujeitos] passam
12

Sobretudo nos Estados Unidos da América, a prática referida como advocacy é comum, havendo diversas
organizações de promoção e defesa de direitos civis e na promoção de políticas públicas e serviços especializados.
Para mais sobre a história e prática do advocacy destinado a pessoas que vivem nas ruas, ver (HOPPER, 2003);
(WAGNER, 1993); (COHEN & WAGNER, 2015). Na Europa, existe desde 1989 uma federação europeia de
grupos que trabalham com esse público – FEANTSA –, que promove atividade semelhante.
13
Nesse aspecto se coloca a diferença entre organizações que trabalham com esse público e a possibilidade do
segmento populacional “agir em causa própria ou em nome de si mesmos”. No original, “Acting on their own
behalf” (COHEN & WAGNER, 2015)
14
A bibliografia brasileira sobre o tema ainda é escassa, mas aspectos semelhantes já foram anteriormente
apontados em (ANDRADE; FIGUEIREDO; FARIA, 2008) e (PINTO, 2007).
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a viver na solidão nômade dos que perderam seus referenciais de organização social.”
(ZALUAR, 1994, p.23). A afirmação da autora ilustra um imaginário corrente, a saber, a
atribuição de que as pessoas em situação de rua são sujeitos sem expectativas, esperanças e
sonhos, que vivem à míngua, na improvisação de recursos que lhes possibilitem sobreviver. Em
alguns casos esse argumento é ainda mais radicalizado, como é possível perceber no trecho
escrito por Barbara Freitag, que se encontra na “orelha” do livro “Vidas ao léu” de Sarah Escorel
(1999). Segundo Freitag:
Despojados de sua cidadania, os “excluídos” ocupam o espaço público das
ruas, somente para a manutenção da vida, restringidos ao processo biológico
da sobrevivência (labor). Na medida em que também são excluídos do mundo
do trabalho, da produção e do consumo (work), falta-lhes a alavanca que os
poderia reinserir no mundo das relações sociais e políticas, condição
necessária para a prática da cidadania (action). Tendo perdido ou jamais
alcançado a condição humana de zoon politicon ou homo faber, permanecem
reduzidos à condição de homo biologicus, não se distinguindo muito de outros
mamíferos. (Freitag in. Escorel, s/p, 1999).

Para não recorrer a simplismos, é necessário pontuar a existência de uma linha muito
tênue entre esforços por demonstrar as vulnerabilidades, violência e desigualdade da vida nas
ruas e o limite em que tais verificações apontam para um “beco sem saída”, em que as condições
de vida na rua se tornam um tipo de determinação que fatalmente elimina de antemão
possibilidades de ação e criação em condições adversas. O desafio, portanto, é a busca da
medida entre o desvelamento das condições que causam e perpetuam a vida nas ruas e a
compreensão de que, por vez que tais condições são criadas, elas também são produtoras de
modos de vida particulares15. O reconhecimento de sua existência não deve se transformar em
um elogio romântico da rua como "modo de vida", mas da reivindicação de que, dada sua
existência, trata-se também de um cenário produtor de experiência, saberes, práticas, discursos,
cálculos, lógicas, territorialidades, corporalidades, procedimentos e valores.
Reconhecer tais questões parece particularmente importante se considerado que, mais
do que nunca, há grandes investimentos na produção de uma imagem desumanizadora e
discriminatória da população de rua. Isso se deve, principalmente, a suposta mudança recente
nas cenas de consumo de drogas e perfil de usuários, com presença mais evidente do consumo
de crack16 e com a produção de uma equivalência ou não distinção entre determinado perfil de

15

Para trabalhos que abordaram a vida na rua a partir das nuances entre vulnerabilidade e produção de modo de
vida, ver: (MELO, 2011), (FRANGELA, 2009), (RUI, 2014), (MARTINEZ, 2011), (OLIVEIRA, 2012).
16
Sobre mudança no perfil de pessoas em situação de rua e consumo de crack, ver (ROSA, 2005, p.36); (MELO,
2011, p.103-104).
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consumidor e toda população de rua. Esforço desencadeado principalmente pelos meios de
comunicação, produzindo representações públicas que instigam o extermínio e outras violações
de direitos humanos. O que se percebe é que as representações sobre os nóias e cracudos17,
assim como os espaços de grande concentração de consumo e venda de crack (popularmente
conhecidas genericamente por cracolândias18) são cotidianamente referidas como um dos
maiores problemas no que diz respeito à segurança pública e ao aumento da violência urbana.
Isso resulta numa espécie de colonização do crack e do discurso sobre as drogas ao universo da
vida na rua, em que, de forma quase automática, pessoas em situação de rua se transformam em
sinônimo de consumidores de crack, e o consumo de crack, por sua vez, sinônimo de
degradação humana ou mesmo de perda da condição humana, como na imagem popular dos
zumbis19.
As dificuldades para compreender as condições de possibilidade e mesmo o papel de
uma organização formada por pessoas em situação de rua não se descola totalmente do contexto
mais amplo de produção dos chamados movimentos sociais no Brasil. Como indicado por Paoli
(1995, p.29), a história democrática do país é marcada por uma pesada herança autoritária em
sua cultura política e o aparecimento dos chamados movimentos sociais trazem para o âmbito
público reivindicações, conflitos e atores sociais anteriormente desqualificados no processo de
disputas democráticas. Atores estes que foram “historicamente depreciados” e ocupavam o “fim
das hierarquias sociais”. Em sentido semelhante, Feltran (2011, p.25) recoloca essa discussão
em outro contexto para demonstrar como que essa herança autoritária estabeleceu uma fronteira
que distinguia os grupos sociais legítimos nas arenas de disputa, daqueles que deveriam ser
banidos da convivência pública.
No caso da população de rua há uma lógica curiosa: Por não contarem com uma tradição
de organização para a reivindicação social, tal como categorias sócio-profissionais
sindicalizadas, minorias identitárias ou associações e movimentos de bairros periféricos que se
organizam por melhorias em suas localidades, a inexistência de sua mobilização compunha
lugar especial na argumentação que decretava sua impossibilidade de existir. Dito de outra
maneira, é como se não fosse suficiente afirmar a inexistência de qualquer organização social
de cunho reivindicatório, era necessário demonstrar – cientificamente – os motivos pelos quais
17

Utilizo nóias e cracudos como sinônimos e ambos os termos se referem a usuários de crack.
Rui (2014) demonstra como o próprio termo “cracolândia” se popularizou em escala nacional, fazendo com que
todas cenas de uso se tornassem espaços referenciados como “cracolândia” para o grande público.
19
Zumbi é outro termo utilizado para designar usuários de crack. A imagem do zumbi representa o sujeito mortovivo, desprovido de consciência, que responde apenas pela necessidade de devorar irracionalmente um objeto de
desejo, se apresenta como maltrapilho, sujo e com feridas.
18
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as características do segmento impediriam perpetuamente sua existência.
Em certa oportunidade, Cristina Bove, militante de organizações da Igreja Católica que
acompanhou o início dos trabalhos de mobilização de pessoas que viviam nas ruas, narrou um
episódio que presenciou em evento de formação política para militantes de movimentos sociais
e pastorais com Frei Betto20, nos anos 1980. Em suas palavras, ela e as demais pessoas com
quem desenvolvia trabalhos sociais estavam animadas com os avanços e desafios dessa
militância com pessoas que moravam nas ruas. Quando se dirigiu a Frei Betto para lhe contar
sobre a experiência, foi surpreendida pelo posicionamento dele. Como me afirmou: ele dizia
ser uma perda de tempo e energia tentar organizar essas pessoas, pois elas não teriam quaisquer
condições de se mobilizarem politicamente. Cristina ponderou que a opinião emitida pelo Frei
estava informada pelo contexto das lutas sociais da época, especialmente por tendências
marxistas particularmente entusiasmadas pela organização operária na região do ABC paulista
e as grandes greves dos metalúrgicos.
Essa compreensão narrada por Cristina foi – e ainda é – bastante presente entre diversos
setores da esquerda, particularmente vinculados a certas interpretações marxistas,
habitualmente relacionadas a uma ortodoxia teórica, em que não há muitas dúvidas sobre quem
são os verdadeiros sujeitos históricos da transformação social21. E, de fato, durante muito
tempo não havia elementos que indicassem qualquer possibilidade organizativa ou de um
reconhecimento como “classe social” ou “sujeito histórico da revolução” por parte do intitulado
lumpenproletariado.
O argumento de Stoffels (1977), em sua análise sobre os mendigos na cidade de São
Paulo, é ilustrativo a este respeito: O lumpenproletariado refere-se a uma massa apática,
integrada tanto pelos mendigos quanto por outros grupos que compõem um contingente urbano
pauperizado. Segundo o argumento, a inaptidão dos mendigos no que diz respeito à organização
social – e, portanto, a uma identidade política – se dá na medida em que estes indivíduos estão
separados de vinculações produtivas na estrutura social do capitalismo; em particular,
separados do chamado "trabalho produtivo" e das possibilidades de constituição de consciência
20

Carlos Alberto Libânio Christo, mais conhecido por Frei Betto, frade dominicano e escritor adepto da teologia
da libertação, teve uma grande e reconhecida atuação nos movimentos sociais e pastorais da Igreja Católica.
21
Ao explicar o contexto de aparição do termo “movimentos sociais” na conjuntura política brasileira, Paoli (1995,
p.28) indica a forma como esse processo se dá segundo uma nova utopia (dos movimentos sociais) que dependeu
da crítica a paradigmas políticos anteriores: “Não por acaso a aposta que neles se fez, nesse momento inicial de
sua descoberta, muitas vezes caiu na tentação de transportar determinismos estruturais para explicar o surgimento
desses outros atores que não os esperados pela teoria dominante: por exemplo, é possível suspeitar que, no lugar
conceitual esvaziado da “classe” como o sujeito por excelência da transformação histórica, entrava um sujeito
plural, os “movimentos populares”, dos quais se esperava mais ou menos as mesmas conquistas e os mesmos
horizontes.” (PAOLI, 1995, p.28).
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de classe a partir da experiência de trabalho, a ponto de se compartilhar o sentimento de
expropriação do trabalho, vivido cotidianamente pelos trabalhadores. Uma vez separados do
trabalho produtivo e, consequentemente, das possibilidades de constituição de uma consciência
de classe vivida pela experiência da venda da força de trabalho e do sentimento de expropriação
a ela inerente, os mendigos e vadios são compreendidos como sujeitos necessariamente
distantes da possibilidade de se reconhecerem enquanto “sujeito histórico da transformação
social”, e, no limite, como sujeitos de qualquer tipo.
De certo modo, tal posicionamento é compreensível, visto que as lutas desenvolvidas
naquele contexto se organizavam por demandas em torno de condições e formas de inserção
nas relações de trabalho, fundamentadas na mediação institucional de sindicatos e
confederações. Além disso, se institucionalizavam em movimentos sociais assentados em
demandas mais específicas, por exemplo, de constituição de serviços públicos em bairros e
periferias das cidades22. Não é de se surpreender, assim, que tanto no campo da militância
social, quanto no contexto das análises acadêmicas sobre o fenômeno das pessoas que vivem
nas ruas, em particular, sobre a prática social da mendicância, sob a tutela de ações de filantropia
e criminalização estatal, não houvesse qualquer expectativa de que poderiam se organizar
politicamente.
No entanto, parece-me que, de forma mais ou menos enfática, algumas leituras
sobredeterminaram a ação coletiva enfatizando as chamadas “condições objetivas” e
disposições prévias, perdendo de vista os processos sociais, culturais e as contingências que
influenciam diretamente na formação de classe e produção de atores coletivos. Tais análises
desconsideram a perspectiva de que a formação de classe, no sentido atribuído por Thompson
(2012), é também uma relação e não apenas uma condição que se remete as origens, disposições
e “condições objetivas”. E isto parece se aplicar diretamente na leitura feita sobre o lugar dos
chamados “mendigos” no sistema capitalista. Em outras palavras, tais compreensões incluíram
a mendicância no quadro interpretativo da exploração capitalista das relações de trabalho e na
produção de exército de reserva de mão de obra. Ao mesmo tempo, ao relegar toda possibilidade
de agência política à identificação, organização e conscientização através das relações de
trabalho, tais leituras decretaram antecipadamente a “morte política” do chamado
lumpenproletariado23.

22

Existe uma vasta bibliografia temática que aborda diversos movimentos, assim como diversas revisões
bibliográficas que demonstram a questão. Para alguns exemplos ver (GOHN, 1982); (DOIMO, 1995).
23
Para além dos problemas atribuídos à população de rua, esse argumento parece generalizável tendo em vista o
crescimento e a projeção recente de movimentos sociais que, em tese, também não fazem parte desse sujeito
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Existe, portanto, uma sutileza que merece destaque: a descrição das condições para
mobilização coletiva e os cenários das dificuldades e oportunidades disponíveis não devem se
transmutar na declaração prévia de sua impossibilidade. Tal movimento trata do tipo de
previsão que simplesmente não nos cabe fazer. Inclusive, sob o risco de reificar impressões
suficientemente estabelecidas no imaginário corrente sobre os grupos ditos "socialmente
marginalizados" e suas “incompetências” políticas.
Identificadas algumas das questões problemáticas que circundam o tema, é necessário
abordá-lo a partir de uma postura mais propositiva. A opção adotada aqui partirá inicialmente
do esforço de descrever analiticamente como as pessoas se mobilizam, mais do que o porque
elas o fazem. Particularmente inspirado na tradição “processualista” da Escola de Manchester,
interessa-me dar atenção às dinâmicas24 em que as relações se constituem. A “política” – que
também dá título à tese – não será tomada como dado, esfera ou domínio particular da vida
social, mas a partir da necessidade de descrever os sentidos atribuídos pelos sujeitos em
contexto e direcionar a atenção aos processos sociais que “geram e modificam” a forma das
relações sociais, além da maneira como “enquadram a situação” e organizam a experiência, no
sentido atribuído por Goffman,
Pressuponho que as definições de uma situação são elaboradas de acordo com
os princípios de organização que governam acontecimentos – pelo menos os
sociais – e nosso envolvimento subjetivo neles; quadro é a palavra que uso
para me referir a esses elementos básicos que sou capaz de identificar. Esta é
a minha definição de quadro. Minha expressão “análise de quadros” é um
slogan para referir-me ao exame, nesses termos, da organização da
experiência. (GOFFMAN, 2012, p.34).

A partir de uma apropriação particular das leituras de Thompson sobre a formação da
classe operária inglesa, trata-se de considerar que ao contrário de tomar a identificação e a
produção de interesses comuns exclusivamente a partir de suas “condições objetivas”, como se
fosse uma “equação simples” (MEDEIROS, 2012, p.16) “[...] gerada espontaneamente pelo
sistema fabril” (THOMPSON, 2012, p.18). É fundamental considerar que a formação de atores
políticos é também um processo de formação social e cultural. Ainda que as relações de
produção, trabalho e economia não devam ser ignorados, em conformidade com a situação
social, direciono minha atenção às formas através das quais os sujeitos vivenciam suas perdas

histórico ideal, tal como os movimentos de imigrantes, refugiados, sem-papéis, sem-teto, trabalhadores
desempregados, associações de prostitutas, dentre outros.
24
Como proposto por Balandier (1969, p.20).
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e ofensas, bem como dão significado a essas experiências no processo de formação de um ator
coletivo25.
Sobretudo, tais indicações foram utilizadas principalmente na tentativa de evitar 26 que
a ação política seja tratada apenas como atualização de estruturas inconscientes ou
determinações de ordem econômica ou ecológica e sim pela intencionalidade assumida por
indivíduos e grupos que investem e articulam suas ações e configuram processos sociais
complexos (PACHECO, 1988, p.9-10). Os atores sociais, portanto, não são apenas sujeitos
calculistas e determinados estruturalmente pelas condições objetivas vigentes ou por suas
disposições acumuladas ao longo de suas trajetórias pessoais. São atores com capacidades
específicas e que experimentam os sentidos sobre o mundo de forma pungente. Assim, mais do
que antecipar os aspectos restritivos configurados por suas disposições, tratar-se-á do esforço
de descrever as ações criativas e seus sentidos para os atores. Posto de outro modo, conforme
Cefai,
Quando “indivíduos” se fazem “consumidores”, “habitantes” ou “cidadãos”,
“mulheres”, “desempregados” ou “imigrantes ilegais”, por meio de suas
denúncias e reivindicações, devem prestar contas (account) do que fazem, de
por que o fazem e em vista do quê o fazem. Certo número de ativistas
trabalharam na constituição de uma linguagem comum, na enunciação de
repertórios de identidade coletiva e na confecção de modos de engajamento
público. A tarefa das primeiras feministas foi, assim, descobrir pontos comuns
à situação das mulheres, conferir a disputas privadas um alcance público e
converter mal-estares pessoais em causas coletivas. As ativistas que vêm em
seguida não inventam abruptamente os papéis que desempenham, mas
habitam universos de sentidos que lhes são legados, reorganizando-os em
favor dos novos desafios que se apresentam. (CEFAI, 2009, p.27).

A situação de rua trata de contexto reconhecido pelo conjunto de faltas,
vulnerabilidades, fragilidades e riscos que acumula. Concomitantemente, é uma situação que
se estabelece como mapa de possibilidades renovadas, condutas marcadas pela necessidade e
criatividade para dar resolução ao leque de dificuldades que se afigura. Se por um lado
configura contexto de extrema privação material, por outro, também se estabelecem marcadores
e fronteiras identitárias, pertencimentos e diferenças. Mas se estes aspectos estão intimamente
ligados, especialmente no que diz respeito às ditas dificuldades de organização política, estão
igualmente presentes no que tange à inclusão desse segmento em grande parte das políticas
sociais, moldando novas formas de pensar e atuar para fins de obtenção de ganhos políticos.
Ao longo da pesquisa, foi possível vislumbrar o tipo de questão que parecia estar
25
26

Como sugerido também por Medeiros (2012, p, 17), em uma interpretação sobre Thompson.
Seja a partir da versão marxista das “determinações objetivas” ou na forma da teoria da mobilização de recursos.
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colocada àquelas pessoas e o desafio de se mobilizarem para a militância. Escutava-os
reclamarem da violência contra seus corpos por parte de agentes da segurança pública, além de
demandas por igualdade e cidadania. Por um lado, afirmavam continuamente que são “seres
humanos iguais a qualquer outro”, ao passo em que também faziam questão de se diferenciarem
dos chamados domiciliados, pessoas reconhecidas como pertencentes à sociedade. Contavamme sobre as horas e quilômetros de intensa caminhada debaixo de sol quente, chuva e frio.
Pernoites em lugares inóspitos e perigosos, fugas fantásticas e respostas corajosas contra os
inúmeros ataques que sofreram nas ruas de distintas cidades. Alguns demonstravam com
orgulho as marcas corporais resultantes de brigas, cicatrizes de cortes e pauladas, marcas de
tiros e balas ainda alojadas em seus corpos. No entanto, ao mesmo tempo em que afirmavam
serem “seres humanos como qualquer outro”, também me diziam que o corpo do morador de
rua não é como o das pessoas que fazem parte da sociedade: corpos entendidos como aqueles
“que não aguentam nada, que por qualquer coisa pegam uma gripe”. Em oposição, retratavam
um corpo que se admite mais resistente, “munido de mais anticorpos”. Como ouvi em certa
situação: “Eu desafio qualquer playboy pegar o trecho comigo, não aguenta, vai morrer”.
O argumento ressaltado era que o conhecimento sobre a realidade da rua só pode ser
experimentado e adquirido em primeira pessoa, como algo que se acumula no corpo e na alma27:
“Você quer saber como é a vida na rua? Eu posso te contar, mas você nunca vai entender. Tem
que vir ver! Tem que ver para crer!”. Aos poucos se tornou perceptível que essa organização
de pessoas em situação de rua é repleta de particularidades que apontam para a valorização da
experiência de vida na rua como uma modulação de saberes, angústias e demandas que
precisavam ser traduzidas e trazidas à tona na arena pública, segundo uma linguagem própria.
Linguagem essa que precisava ser dominada e reformulada em outros termos, para que
pudessem eles mesmos produzirem sua luta e disputas políticas. Considerava-se necessário
constituir um espaço de participação, até então inexistente, para aqueles que passaram a se
incumbir como porta-vozes dos interesses da população em situação de rua.
Trata-se então de política. Mas, sobretudo, de concepções sobre a dignidade humana e
quem são as pessoas que tem o direito ou não de exercê-la integralmente. Principalmente, tendo
em vista que nas sociedades modernas, signatárias de acordos internacionais, que se promovem
enquanto democráticas e preocupadas com a garantia dos direitos humanos, as formas de
produzir cidadãos de segunda classe passa pela manutenção de estruturas que garantem
formalmente a cidadania de direito, mas que não conseguem garanti-la de fato.
27

Em uma alusão acidental, porém pertinente da etnografia de Loic Wacquant (2002)
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A questão pode, por fim, ser formulada da seguinte maneira: É através da luta política
que se pretende alcançar o reconhecimento de seu estatuto enquanto “sujeito”, “ser humano
como outro qualquer”, digno de ser escutado, levado em consideração e exercer plenamente
seus direitos de participação social e política. Ao passo em que é o desprestígio desta mesma
humanidade, os estigmas e representações sociais que incidem sobre a existência da população
de rua, que coloca sob suspeita essas mesmas condições de participação política. O desafio,
portanto, trata do esforço por produzir reconhecimento social enquanto sujeito de direito para
alçar a condição de ator político legítimo, enquanto a política é o próprio instrumento para tentar
fazer valer e provar o estatuto de ser humano de fato, igual aos demais, cidadão.

Nascimento e estrutura do MNPR
O “Massacre da Praça da Sé”, em 2004, se estabelece como marco referido pelos
militantes como o estopim da necessidade de projetar um movimento com bases mais sólidas e
de abrangência nacional, fortalecendo o protagonismo das pessoas em situação de rua em torno
de um movimento próprio. Desde seu lançamento público, o Movimento Nacional da
População de Rua começa a ser apresentado, através de seus materiais de divulgação, como um
movimento social composto por homens e mulheres adultos em situação de rua ou que passaram
por essa circunstância em algum momento de suas vidas e que se organizam para defender seus
direitos enquanto cidadãos. Inicia oficialmente as atividades nas cidades de São Paulo e Belo
Horizonte, e é lançado publicamente no ano de 2005, no evento conhecido como Festival Lixo
e Cidadania, realizado anualmente pelos catadores de materiais recicláveis, na cidade de Belo
Horizonte, Minas Gerais. Segundo os materiais de divulgação e nas falas públicas de lideranças,
a emergência do movimento é definida pela atuação de pessoas e organizações que já
realizavam um trabalho político com a população de rua e que passam a se auto-organizar.
Os militantes do MNPR seguem como acordo comum uma carta de princípios éticos e
políticos para manutenção de suas relações internas, tais como: escuta às bases; democracia
direta; ação direta; apartidarismo; apoio mútuo; solidariedade com as causas sociais; não
violência; honestidade e transparência; compromisso pessoal; igualdade; justiça e controle
social. E ainda, suas bandeiras de luta, baseadas na busca da cidadania por meio de trabalho,
salários suficientes para o sustento, moradia digna e atendimento à saúde28. No entanto, essas
Informações retiradas, respectivamente, da Carta de Princípios do MNPR e da Cartilha “Conhecer para lutar:
cartilha para formação política”.
28
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bandeiras de luta ainda poderiam ser desdobradas mediante o esforço de inclusão de pautas em
diversas áreas da gestão do Estado, principalmente Saúde, Esporte Lazer e Cultura, Direitos
Humanos, Educação, Desenvolvimento Social, Justiça e Habitação.
Sua estrutura organizacional compreende uma Coordenação Nacional composta por
lideranças que atuam no trânsito entre as bases municipais, estaduais e nacionais. Inicialmente,
a coordenação foi estabelecida a partir de acordos internos entre os militantes, que escolhiam
um representante para fazer a ponte entre a base local e as reuniões de caráter regional ou
nacional. Posteriormente, o Congresso Nacional do MNPR se tornou formalmente a instância
decisória em que esses representantes são escolhidos ou legitimados para dar continuidade em
sua representação delegada. O Congresso Nacional ocorre a cada dois anos, sendo o primeiro
realizado na Bahia, no ano de 2012, quando a coordenação era composta por representantes de
cinco estados, dentre eles, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. Na
ocasião do II Congresso, duas novas representações estaduais foram incluídas, Rio Grande do
Sul e Espírito Santo. Por fim, no ano de 2016 ocorreu o III Congresso, na cidade de Belo
Horizonte, onde foram incluídos mais 4 coordenações nacionais, sendo elas: Santa Catarina,
Goiás, Ceará e Rio Grande do Norte. Dessa forma, atualmente o MNPR conta com 11
Coordenadores Nacionais que atuam na relação entre as pautas nacionais e locais, além de
outros 3 estados em que há novos representantes desde o último congresso (Maranhão, Alagoas
e Rio de Janeiro), somando ao todo, representação em 14 estados do país.
O MNPR pode ser considerado como um movimento composto por porta-vozes que
agem no sentido de estimular a participação e mobilização, mas contam com grupo reduzido de
pessoas que realizam atividades e tarefas cotidianas para a manutenção da organização. Essas
pessoas se tornam referência sobre o tema em suas localidades e conseguem mobilizar
localmente grupos consideravelmente flutuantes, que se engajam principalmente em atividades
esporádicas ou de forma pontual em eventos ou reuniões para debater temas específicos.
O principal esforço destas lideranças consiste em estabelecer diálogos com sua “base”
nas ruas, nos serviços de assistência social ou atendendo demandas específicas de violação dos
direitos humanos que chegam ao conhecimento através das parcerias estabelecidas com outras
organizações, principalmente das chamadas organizações da sociedade civil, mas também com
órgãos públicos e associações de profissionais como os Conselhos Regionais de Serviço Social
(CRESS) e Conselhos Regionais de Psicologia (CRP).
Existem muitas semelhanças no que diz respeito às formas como cada núcleo se
estabelece localmente. Na maioria dos casos, existe a presença de alguma entidade apoiadora
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que dá suporte à organização e que motiva as pessoas em situação de rua a iniciarem a
militância. Por vezes este papel é cumprido pela Pastoral do Povo da Rua, da Igreja Católica,
mas também outras ONGs e demais organizações da sociedade civil ou mesmo do Estado, como
os Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, que realizam trabalhos junto à população de
rua e cumprem esse papel de motivar possíveis lideranças.
Principalmente no que diz respeito aos núcleos mais novos, a partir do trabalho dessas
organizações apoiadoras, algumas pessoas começam a se organizar, mobilizar atividades e
reconhecer as atividades enquanto parte constituinte do MNPR, a partir de contatos
estabelecidos com lideranças de outros estados29. Mesmo que estes núcleos não se iniciem com
articulação orgânica com alguma esfera nacional do MNPR, rapidamente assumem um modos
operandi relativamente parecido com espaços de atuação em outros lugares do país. É o caso
do estabelecimento de Fóruns Permanentes da População de Rua e outros espaços que são
criados para o debate público da política local para o segmento. Mesmo que não exista um único
jeito de realizar os Fóruns, assim que a atuação do MNPR se inicia em algum estado, o
estabelecimento de um Fórum é algo comum. Com o fortalecimento deste espaço, dá-se início
a articulação de reuniões internas apenas com os militantes oriundos da rua, sem a presença de
apoiadores, técnicos e agentes da gestão de serviços destinados ao segmento.

Desenvolvimento do trabalho de campo
A ideia de realizar uma etnografia dos engajamentos militantes e trajetória social de
formação do MNPR, e, principalmente, a constatação sobre a exiguidade desta tarefa, parte de
minha aproximação inicial e de sua emergência em Curitiba, Paraná. – na oportunidade da
pesquisa de campo realizada para fins de conclusão do mestrado30. A partir desse primeiro
contato pude me envolver de forma cada vez mais intensa e acompanhar diversos eventos
nacionais, regionais e locais em várias Coordenações Estaduais, e assim estabelecer contatos
duradouros com os militantes em sua rede de atuação. Desse modo, os dados apresentados no
texto compreendem o período entre os anos de 2009 e 2016, a partir do meu trânsito entre várias
atividades do MNPR e em diversos fluxos de intensidade do trabalho de campo.

29

Atualmente as redes sociais na internet vêm favorecendo grandemente esse tipo de contato.
Este contexto será retomado algumas páginas a frente, no tópico final da introdução: “Quando ser ‘pesquisador’
não basta”.
30

33

Durante o curso de doutorado acompanhei as atividades realizadas em alguns estados
em que há atuação do MNPR através de pessoas que conheci ao longo desses anos. A
manutenção desses contatos ao longo do trabalho possibilitou que eu estivesse frequentemente
informado sobre as ações do MNPR tanto em nível nacional, quanto sobre as ações locais em
cada estado e município, suas principais atividades, avanços e dificuldades.
Minhas escolhas estiveram informadas por algumas particularidades da organização.
Foi possível constatar que o MNPR está organizado a partir de uma coordenação nacional. Parte
desses representantes se encontra a cada 45 dias em Brasília, Distrito Federal, na reunião do
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para
População em Situação de Rua – CIAMP-RUA. O CIAMP-RUA representou ao longo dos
anos, o centro aglutinador de onde saem as proposições de implementação da política nacional
da população em situação de rua. O referido comitê é paritário, portanto, tem o mesmo número
de cadeiras para representantes da sociedade civil e do governo. Dentre eles, de um lado,
diversos Ministérios e Secretarias de Governo, enquanto, na composição dos representantes da
sociedade civil, se encontram representantes da Coordenação Nacional do MNPR e diversas
outras organizações que vem apoiando as bandeiras do movimento. Além do Comitê, cada
indivíduo participa também de comissões temáticas que trabalham especificamente na
proposição, acompanhamento e monitoramento de programas para o segmento nas áreas de
Saúde, Trabalho e Renda, Habitação, Direitos Humanos, Educação, Esporte, Cultura e Lazer,
Assistência Social, dentre outros.
Simultaneamente, as proposições que embasam programas debatidos e construídos em
nível nacional, por intermédio do Comitê, reverberam localmente, com a possibilidade de, nos
municípios, serem adotadas ou mesmo das subsídios para que os militantes possam pressionar
os agentes estatais locais por programas que serão articulados em distintos níveis de governo.
Estas discussões dão sustentabilidade aos representantes locais para criarem demandas
específicas em seus estados. De outro lado, também são constituídas políticas locais a partir da
mobilização da representação do movimento em nível estadual e municipal.
Em nível nacional aglutinam-se as discussões com os Ministérios e parcela de
representantes do movimento. Em nível local estes representantes voltam às suas bases,
informam os militantes sobre as discussões, pautas e possibilidades, ao mesmo tempo em que
participam de uma agenda política paralela às discussões nacionais, mas que ocorrem com
independência relativa, a partir das oportunidades em contexto local. Se por um lado ocorrem
discussões e construções políticas em plano nacional, localmente os representantes mobilizam
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a população de rua em fóruns, seminários e grupos de trabalho, estabelecendo a discussão em
molde parecido com o que acontece em nível nacional. Ou seja, a partir de frentes temáticas em
que se aglutinam os esforços para articular as políticas de modo que se pretende intersetorial e
relacionar diversos programas a fim de estabelecer uma rede de atendimento efetiva.
Essa intrincada rede de práticas que compõem o fenômeno - socialmente reconhecido
pela forma movimento social -, por sua vez, acontece em contextos específicos e em vários
níveis de atuação. Consequentemente, a proposta da pesquisa e de trabalho de campo se fundou
no trânsito do pesquisador entre espaços sociais diferencialmente localizados; portanto, em
deslocamentos para compreensão das articulações de significados, resignificações e
proposições, procedimentos que criam a dimensão transversalizada do movimento ou da
representação delegada e de suas redes de conexão. Para realizar uma etnografia de processos
articulados na forma de um movimento social, cada vez mais abrangente, inclusive pela
proposta de atuação em dimensão nacional, me inspirei nas ideias acerca de uma etnografia
multi-situada, bem como as possibilidades de pensá-la considerando arranjos que reorganizam
as ideias de território, fronteira e a homogeneidade de grupos sociais.
A escolha dos locais para concentração do trabalho de campo foi uma tarefa delicada:
eu sabia que não teria condições, tanto em termos de tempo quanto de financiamento para me
dedicar a todos os lugares em que existe atividade de representantes do MNPR. Como
demonstrarei ao longo do texto, as bases locais e mesmo as lideranças do MNPR são muito
fluidas e cambiantes, passando frequentemente por grandes transformações. Do momento em
que comecei a me organizar para o trabalho de campo até o final, alguns núcleos locais passaram
por reestruturação interna, alguns se enfraqueceram, tiveram suas atividades interrompidas,
passaram por recomposição de praticamente todos seus integrantes, em alguns locais só havia
um representante tentando organizar o núcleo, ao mesmo tempo, tantos outros ganharam corpo
ou mesmo surgiram nos últimos três anos. Em virtude disso, optei por privilegiar os lugares em
que os núcleos têm demonstrado maior solidez e longevidade, além de haver a presença de
Coordenadores Nacionais entre os militantes locais. Assim, optei por concentrar as atividades
de pesquisa nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba, por demonstrarem
os aspectos referidos anteriormente.
No início do trabalho de campo, também era perceptível que nestas cidades vem
ocorrendo maior número de eventos especiais como congressos, seminários e fóruns regionais.
Também é onde existe uma rotina semanal de reuniões e trabalhos que facilitam o
acompanhamento dos processos locais, que as articulações podem ser compreendidas de
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maneira mais pulsante. Em virtude desta configuração, estas foram as cidades que escolhi para
me concentrar. No entanto, isso tem desdobramentos importantes: a escolha desses locais de
concentração foi justamente para poder fazer render as atividades em um mesmo local, no
entanto, como explicarei em mais detalhes, meu objetivo não foi um estudo aprofundado das
particularidades do MNPR em cada cidade, nem para uma coletânea de informações, nem para
um estudo comparativo. Meu interesse foram os militantes, seus trânsitos e a forma como
passam a projetar uma experiência de atuação nacional do MNPR.
Apesar da circulação entre diversos espaços, minha intenção não foi realizar um estudo
comparativo das coordenações e núcleos do MNPR. Uma etnografia dos processos de
constituição da trajetória e das práticas, nos moldes que escolhi desenvolver, pressupôs não
tomar as experiências locais como unificadas e centradas em si mesmas para efeito de um
exercício comparativo. Como afirma Hannerz (2003, p.206), um campo multi-situado não trata
necessariamente de uma coleção de unidades locais, nem mesmo da ambição de apreender
totalidades, senão, fluxos de intensidades e oportunidades diversas.
Considero que o trabalho de campo se inicia em 2009, antes do trabalho de campo
desenvolvido durante o curso de doutorado (2012-2016). Neste segundo momento, o trabalho
de campo foi realizado de forma esparsa, conforme as oportunidades que apareciam com a
própria agenda de atividades do MNPR. Durante os anos de 2012 e 2013, fiz algumas viagens
a Curitiba e acompanhei a articulação do MNPR no Rio de Janeiro, frequentei as reuniões do
Fórum Permanente da População Adulta em Situação de Rua do Estado do Rio de Janeiro
durante esse período, além de outros eventos que ocorreram na cidade.
A parte concentrada nas quatro cidades escolhidas foi realizada também de modo
esparso, ao longo de um período de um ano e meio, durante todo o ano de 2014 e o primeiro
semestre de 2015. A empreitada teve início, às vésperas do II Congresso do MNPR, realizado
em Praia de Leste, Paraná, entre os dias 28 e 31 de maio. Viajei para Curitiba com alguns dias
de antecedência para participar de um evento com o MNPR na Defensoria Pública do Estado e
fiquei até a eleição do Conselho de Direitos Humanos do Estado, em um período de três
semanas. Posteriormente continuei fazendo viagens para eventos específicos. Depois estive em
São Paulo, entre os meses de agosto e setembro de 2014; em Salvador, entre os meses de março
e abril de 2015 e, por fim, em Belo Horizonte, entre os meses de maio e junho de 2015.
Além dessas atividades, outro bloco de concentração foram os eventos que entram na
agenda nacional do MNPR. Além do já citado II Congresso, participei de diversos eventos em
Curitiba nos últimos anos, estive presente nos eventos do Dia Nacional de Luta da População
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de Rua (Em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo), estive em São Paulo em outras duas ocasiões,
no mês de dezembro de 2014 para o evento da Expocatadores e depois em uma formação de
lideranças em maio de 2015, em Praia Grande. Um encontro sobre Saúde da População de Rua
em Salvador, e outros dois encontros sobre o mesmo tema, que foram o Seminário Regional do
Sudeste, em Vitória, Espírito Santo e o Seminário da Região Sul em Foz do Iguaçu. Também
tive oportunidade de acompanhar os militantes de Minas Gerais em uma atividade que
desenvolveram no interior do estado, em Juiz de Fora, além de outros eventos em Vitória e
também em Goiânia, quando o MNPR estava começando a se formar lá.
A parte do trabalho de campo realizado em algumas das coordenações nacionais
consistiu em passar o máximo de tempo junto com os militantes em suas tarefas cotidianas,
acompanhei as atividades dos núcleos, sua organização interna, os espaços de atuação e
mobilização e tive acesso à documentação relevante sobre a história, atuação, acordos e
conquistas do movimento. Na maior parte das vezes31, fiquei hospedado na casa de alguns
militantes que conseguiram sair das ruas ou nas sedes locais do MNPR e acompanhei as
atividades locais que realizam. Durante esses dias fiz a manutenção de uma espécie de caderno
de campo, composto principalmente de notas de campo, descrição de situações, impressões,
sensações e insights. Em cada uma dessas oportunidades de viagem para outros estados realizei
entrevistas com as lideranças e militantes de base. Ao todo, realizei 18 entrevistas com
militantes do MNPR, que oscilaram entre algumas de 30 a 40 minutos e outras que
ultrapassaram 4 horas, somando quase 36 horas, além das gravações de áudio dos eventos
públicos e reuniões – que ao todo chegou a 80 horas de áudio.

Organização do texto
Logo após este tópico, apresento as condições em que a pesquisa foi realizada. Trato de
minha inserção para realização do trabalho de campo, como esta aproximação foi feita ao longo
dos anos, quais foram as condições de negociação para realização da pesquisa, assim como os
desafios que a interação com os militantes do MNPR me ajudaram na formulação de questões
metodológicas e políticas. Seja no que diz respeito à própria produção das relações que resultam
no texto etnográfico, como nas implicações políticas destas relações que influenciam
diretamente em posturas políticas adotadas pelo pesquisador.

31

Com exceção de Belo Horizonte, pois o MNPR não tinha espaço para me receber, então pude contar com a
hospedagem de outros amigos.
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O texto foi dividido em 4 partes. A primeira delas é composta por 3 capítulos e está
concentrada na demonstração das condições mediante as quais o MNPR se torna possível,
fundamentado tanto na discussão com a bibliografia temática, como também em outros
registros escritos, como legislação acerca do tema, documentos internos do MNPR, além de
entrevistas com os militantes e conversas com apoiadores que viveram os momentos centrais
da formulação da população de rua enquanto categoria política até o momento de assinatura do
Decreto 7.053/2009.
No primeiro capítulo, apresento especificidades da trajetória de configuração do
“problema social” da vida nas ruas e as disputas classificatórias que ensejam em sua formação.
Direcionei minha atenção aos processos de enquadramento conceitual identificado atualmente
na categoria população de rua/população em situação de rua, visto que as transformações de
nomenclatura culminaram contemporaneamente na constituição de uma representação política
diferenciada, que intenta superar a compreensão deste segmento enquanto uma parcela da
população avessa à organização política ou mesmo incapaz de alcançar outras posições sociais.
Para realizar esta tarefa, tentei demonstrar os fatores intervenientes e configurados a
permitir a emergência do reconhecimento da população de rua enquanto “problema social”, ou
seja, sua formação enquanto objeto de intervenções sociais e políticas de ordem variada, e,
posteriormente, sua constituição enquanto sujeito de direito e usuário de serviços acenados pela
condição de definição e normatização inerentes às políticas públicas. Em síntese, trata-se de
direcionar atenção aos elementos na formação de sistema de ideias sobre “população de rua” e
demonstrar as mudanças nas interpretações e suas qualificações, desde a criminalização dos
chamados “mendigos e vadios” até formas renovadas de intervenção e compreensão do tema,
requalificado enquanto população em situação de rua.
No segundo capítulo me concentro na indicação de pistas para pensar uma história
possível do MNPR a partir da forma como militantes e colaboradores passam a apresentar
publicamente a organização. Como desdobramento do capítulo anterior, tento demonstrar as
principais forças atuantes no incentivo à politização da questão população de rua e o papel de
algumas organizações e suas metodologias nas atividades que forneceram as bases para
produção de novas compreensões acerca do tema e a organização do MNPR.
Tratou-se de demonstrar a reconfiguração das impressões acerca do potencial político
da população de rua e o trabalho desenvolvido pela Organização do Auxílio Fraterno na
produção de novas compreensões sobre a vida na rua, assim como o alcance da influência de
sua metodologia, que poderia ser resumida da seguinte maneira: não mais entendidos como
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sujeitos culpados por seu próprio destino ou pessoas que fracassaram em seus percursos
pessoais, passam a ser projetados enquanto vítimas da lógica de dominação da sociedade
capitalista. Tal compreensão ganha centralidade no trabalho que a organização realizava com
as pessoas em situação de rua, até que, a partir dos anos 1990, surgem contextos oportunos em
algumas cidades brasileiras – São Paulo e Belo Horizonte – com a ascensão de gestões
municipais sob a direção do Partido dos Trabalhadores (PT). As organizações que atuavam com
o segmento conseguem diálogo com as gestões municipais e desenvolvem importantes
experimentações rumo a novas abordagens para intervenção pública.
No terceiro capítulo, apresento os desdobramentos ocorridos a partir do evento que ficou
conhecido como Massacre da Praça da Sé e que marcou definitivamente a forma de
apresentação da história do MNPR. O fatídico evento ocorrido em 2004, lança luz sobre o tema,
num contexto social também marcado pela vitória do Partido dos Trabalhadores nas eleições
presidenciais de 2002/2003, com abertura inédita de diálogo da rede de mobilização dos
militantes e colaboradores com o Governo Federal. Dessa forma, o Massacre da Praça da Sé
ocorreu em momento coincidente com o fortalecimento institucional da rede de interventores
de organizações da sociedade civil e o aumento da participação de pessoas em situação de rua
nessa mesma rede de atuações. A partir destas verificações, apresento a forma com que se
desenvolve uma noção de ofensa coletiva produzida a partir do Massacre da Praça da Sé,
tornando-se fato particularmente representativo, que orienta novas volições para o investimento
dos militantes na posterior organização do MNPR.
Na segunda parte da tese me atenho particularmente a alguns personagens do MNPR,
suas ações e os sentidos atribuídos a sua relação pessoal com o engajamento militante. Adentro
as especificidades dos percursos dos sujeitos, concedendo foco particular na forma como
apresentam seus motivos e compreensões sobre o início da militância e suas particularidades.
Tentei demonstrar um pouco da diversidade de formas pelas quais cada um chegou a viver nas
ruas, assim como suas particularidades e as reflexões dos próprios sujeitos sobre o processo de
vida nas ruas.
No quarto capítulo apresento o processo de formação e engajamento da militância
proveniente das ruas, fundamentado em entrevistas com lideranças do MNPR, desde alguns de
seus formadores até pessoas que ingressaram em suas fileiras mais recentemente. Parto do
contexto de suas vidas antes de chegarem as ruas, a forma como percebem a socialização
familiar e educacional, até o momento que o desenrolar dos acontecimentos os fizeram ocupar
as ruas das cidades. Tento apresentar, da forma menos tipológica que me foi possível, alguns
39

caminhos recorrentes e trajetórias que parecem representativas de semelhanças usualmente
elencadas nos discursos que proferem informações sobre a vida na rua e sua relação com o
engajamento militante.
No quinto capítulo demonstro como a vida na rua é traduzida enquanto produtora de um
fundo comum de experiências salientadas como aquelas que motivaram o engajamento
militante, paralelamente à organização pessoal da vida dos sujeitos para estabelecer novas bases
aos seus próprios cotidianos. Dessa maneira, as experiências de vida nas ruas se traduzem em
força para ação pessoal e coletiva, sendo que a própria política passa a ser interpretada como
oportunidade para restabelecer e organizar a vida pessoal.
Na terceira parte do texto apresento especificidades da mobilização do MNPR. É
importante destacar que foi através da forma como entendem aquilo que é necessário para
mobilizar as pessoas em situação de rua, assim como os desafios e dificuldades para realizar tal
tarefa, que muito do que se pensa acerca da política aparece. Pois é através da mobilização que
se identifica parte dos problemas enfrentados cotidianamente nas ruas. É através desta
identificação que se produz um fundo de experiências comuns, seja nas dificuldades enfrentadas
nas ruas, nos espaços institucionais que frequentam, assim como toda sorte de experiências
adquiridas nas ruas, que se materializa nos desafios para mobilização e na compreensão da
experiência de rua.
No sexto capítulo trato da forma com que as pessoas que se estabeleceram como
militantes entendem e produzem o processo de mobilização política de pessoas em situação de
rua. A partir da presença em determinados espaços destinados ao segmento e nas atividades em
que atuam e buscam organizar a rua, apresenta-se os saberes acumulados na experiência de
organização e nas formas de se relacionarem com identidades produzidas neste contexto, assim
como os dilemas enfrentados na relação entre o passado em situação de rua e os novos contextos
que se afiguram, por vez que a própria relação de militância fornece as bases para produzir a
saída das ruas.
No sétimo capítulo, abordo a forma como os militantes compreendem as dificuldades
de permanecerem nas atividades militantes, e ainda, a identificação dos problemas encontrados
para suscitar nos demais a vontade de tornarem-se militantes. Apresento questões como os
problemas financeiros de manutenção da vida pessoal frente à vontade de manter-se enquanto
militante, formas de produção do desengajamento, a questão das drogas, recaídas e formas de
compreensão dessa especificidade do segmento, frente a produção de uma sociabilidade
militante enquanto forma de produzir apoio mútuo interno.
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Na quarta parte da tese desdobro alguns aspectos dos sentidos atribuídos à prática
política dos militantes do MNPR em um nível mais geral. Interessou-me demonstrar como
compreendem o processo de participação e quais são os aspectos mais marcantes na definição
de uma identidade militante, como se compreendem enquanto interlocutores nas arenas de
disputa, como formulam suas questões e a quem pretendem comunica-las.
No oitavo capítulo demonstro como as atividades do MNPR se concentram na produção
de reconhecimento social sobre a situação de rua e a apresentação pública da vida na rua
enquanto uma questão que as pessoas que não tem trajetória de rua devem compreender para
entender seus motivos e desafios. Abordarei a forma como eles tentam produzir esse
reconhecimento e como apresentam essas particularidades da vida na rua.
No nono capítulo apresento a forma como o MNPR, enquanto núcleo aglutinador de
proposições no plano da ação pública, favorece a novas dimensões de questões a serem
debatidas e praticadas desde sua criação, principalmente, no que diz respeito a forma como
compreendem a política enquanto relação com as institucionalidades estatais em busca de
reconhecimento social e a garantia do “direito a ter direitos”.
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Quando “ser pesquisador” não basta
Meu interesse sobre a vida nas ruas teve início no ano de 2007 32, durante a graduação
em ciências sociais, quando realizei uma pesquisa de iniciação científica na cidade de Balneário
Camboriú, Santa Catarina. Em 2009, estava decidido a dar continuidade à pesquisa na
oportunidade do curso de mestrado, dessa vez em Curitiba, Paraná33. Em ambas as
oportunidades iniciei o trabalho de campo perambulando pelas ruas com a intenção de conhecer
o maior número de pessoas e estabelecer contato com elas.
Naquele momento, Curitiba se destacava pela existência de rede de atendimento sócioassistencial relativamente mais complexa do que o contexto que conheci anteriormente, em
Balneário Camboriú. Sobretudo, era um contexto de ebulição política, com o envolvimento de
agentes de ONGs, grupos religiosos de distintas congregações, agentes estatais de diversas
secretarias municipais, o Ministério Público do Estado e pessoas em situação de rua que se
encontravam para debater sobre os desafios da política de atendimento destinado ao segmento.
Meus primeiros contatos (2009) com as pessoas que atuam na mobilização do MNPR
se deram a partir de eventos que participei em Curitiba. O primeiro deles foi um Seminário
Municipal realizado por um grupo de instituições que trabalham na manutenção de serviços e
ações caritativas destinadas a esse público. Era perceptível que não havia um discurso coeso
por parte das instituições, cada grupo apresentava diagnósticos particulares sobre como
compreendiam os problemas da população de rua e o que deveria ser feito para que essa
realidade se alterasse: As opiniões variavam entre discursos sobre o amor de Deus e a
compaixão pelo próximo à mobilização para intervenção política, passando por medidas como
a internação compulsória de usuários de drogas e produção legislativa específica para alterar as
regras dos espaços de acolhimento. Entre as diversas opiniões, havia as próprias pessoas em
situação de rua, concentradas principalmente em denunciar todas as violações que sofriam,
tanto nas ruas, quanto em espaços institucionais a eles destinados.
Foi na circunstância deste seminário municipal que conheci Valter Santana34, naquele
momento recém-chegado a Curitiba, depois de morar nas ruas do interior de São Paulo e
resolver ingressar em uma clínica de recuperação ao uso de drogas, para tratar de seu
alcoolismo. Ele era a única pessoa que trajava a camiseta do MNPR durante o evento e se tornou
32

Parte da reflexão desenvolvida aqui já foi publicada anteriormente em Melo (2011)
O resultado dessa pesquisa pode ser visto em Melo (2011)
34
Alguns meses depois Valter recaiu no consumo de álcool, se afastou do MNPR e se mudou para Londrina. Ele
estava trabalhando e tentando se manter afastado do álcool. Tínhamos contato frequente por telefone, mas no final
do ano de 2012, Valter faleceu em virtude de um afogamento sobre o qual pouco se tem notícia, mas que foi
retratado como acidental.
33
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um dos grandes responsáveis por minha aproximação com as atividades do movimento.
Na ocasião em que conheci Valter, contei sobre meu interesse de pesquisa e então ele
passou a me convidar para reuniões orientadas para discussão sobre o tema. A justificativa de
minha presença em campo, portanto, passou pela iniciativa de falar sobre minhas intenções de
pesquisa35. Contudo, tanto os representantes do MNPR, quanto os demais participantes da rede
de mobilização, pelo menos naquele momento, não demostraram qualquer interesse ou
preocupação com o conteúdo do trabalho, mesmo que insistentemente eu tentasse falar sobre.
A questão fundamental a que eu deveria estar atento era de outra ordem: havia expectativa de
que eu assumisse tarefas e colaborasse com o que estava acontecendo, de modo que minha
existência enquanto pesquisador significasse algo mais que uma incômoda e passageira
presença balizada pelo limite declarado enquanto observador.
O ano de 2010, durante a pesquisa de mestrado, foi particularmente movimentado no
que diz respeito à mobilização do MNPR, tanto em Curitiba, quanto em várias cidades do país
como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Brasília.
Foi nesse contexto de intensificação das atividades do MNPR que os convites para participar
das reuniões se estenderam também à própria organização dos eventos. Entre fóruns,
seminários, formações, encontros nacionais e regionais, a expectativa que se tornava cada vez
mais aparente para mim era que eu assumisse tarefas, a fim de auxiliar na organização e
mobilização do movimento. A relação inicialmente estabelecida para realização do trabalho de
campo foi cada vez mais sendo mediada pela colaboração nas atividades dos militantes, o que
me possibilitou ter as primeiras pistas sobre os papéis que poderia desempenhar nesses espaços
e as expectativas sobre minha presença.
Um fato particularmente instrutivo das questões que enfrentei foi à ocasião em que
acontecia um dos Fóruns Permanentes da População de Rua em Curitiba e um canal de televisão
requisitou a declaração de algum acadêmico/pesquisador que estudasse o tema. Sandra
Mancino, naquele momento assistente social do Ministério Público Estadual e participante do
Grupo de Trabalho para Inclusão Social da População em Situação de Rua (GTIS), me
incentivou, de maneira um tanto irônica, a conceder a entrevista: “Você está achando que é
assim? Só ficar ouvindo e perguntando? Tem que participar! Vai lá ser entrevistado”

36.
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Observo muitas semelhanças em meu caso nas experiências relatadas por Foote Whyte (2005, p.301).
Grande parte das atividades que ocorreram entre o final de 2009 e 2012 se concentraram na experiência do
GTIS-POP RUA – o Grupo de Trabalho de Inclusão Social da População de Rua. O grupo iniciado pelo Ministério
Público do Estado do Paraná, em parceria com o MNPR, era um espaço público de discussões composto por
indivíduos e representantes de instituições que estavam interessados em debater e intervir sobre o tema tendo por
principal objetivo garantir os direitos da população em situação de rua e buscar a adequação de práticas de gestão
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A provocação feita por Sandra, que se tornou recorrente em diversas outras ocasiões,
tratava da apresentação de um contexto em que afirmava-se que ser pesquisador não bastava.
No contexto de mobilização do MNPR cada participante tem seu papel mais ou menos definido
para atuar como colaborador. Entretanto, a presença de antropólogos e sociólogos não é
comum, diferentemente de profissionais como assistentes sociais, psicólogos, advogados ou
mesmo integrantes de organizações religiosas e filantrópicas. Quando surge um novo
personagem, rapidamente questiona-se sobre “o que a pessoa faz”. Tal questionamento,
inevitavelmente, é marcado pelas já conhecidas posições a serem ocupadas no campo.
Na prática cotidiana, eu não tinha uma função definida e tentava auxiliar de acordo com
os desafios que apareciam no momento. Frequentemente, era necessário realizar tarefas como
a produção de atas de reuniões, produzir ofícios para convidar autoridades para eventos,
produzir folhetos e distribuí-los para convidar pessoas em situação de rua para debates e
formação política. Soma-se a isso que, em virtude da ampla pauta do movimento, também
precisava estudar as políticas setoriais de cada uma dessas pautas, compreender como
funcionava sua gestão e os marcos regulatórios que ordenam os serviços e programas a eles
destinados.
A partir de minha presença nos espaços de mobilização, foram se multiplicando as
oportunidades de me envolver nas atividades que desenvolviam. Ainda em 2010, foi iniciada a
articulação para construção do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População
de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis – CNDDH – PSR/CMR, tal como previsto no
Decreto 7.053/2009. O CNDDH teve início formalmente no mês de abril de 2011, com
inauguração na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então também se iniciou o projeto
para descentralização de suas atividades.
O Paraná foi um dos estados37 em que se previa a aplicação do projeto de
descentralização. Nesse momento eu já estava bastante próximo das atividades do MNPR e fui
convidado para assumir o cargo de “Agente Técnico”, responsável por articular, juntamente a
uma equipe composta por um representante do MNPR e um representante do MNCR
(Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis), um Centro Estadual ligado ao
CNDDH.

das instituições de atendimento destinados ao segmento. Através do GTIS-POP RUA foram produzidos eventos
como seminários temáticos e eventos de intervenção nos espaços públicos, e ainda, realizava-se reuniões para
discutir especificamente a política de assistência social, saúde, habitação, segurança alimentar, direitos humanos
e segurança pública.
37
Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza
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Naquele momento eu já dominava algum aprendizado sobre os desafios e a pauta
política do MNPR. No entanto, não tinha formação específica em defesa de direitos humanos e
tampouco fazia muita ideia sobre como poderia atuar. O objetivo do projeto de descentralização
era que a equipe contratada fosse capaz de articular possíveis parceiros para instalar, com
infraestrutura e recurso próprio, um núcleo descentralizado para atuar como centro estadual de
defesa dos direitos humanos. Para isso, o primeiro passo dessa equipe foi produzir um projeto
para buscar parcerias para promoção do centro de defesa, que dependia tanto da produção
coletiva sobre o que seria este centro, como de alguma habilidade e disposição para produzir o
texto do projeto a ser apresentado para os parceiros.
Considero que minha atuação no CNDDH marcou minha relação com o MNPR em nível
nacional. Como membro da equipe do Núcleo do Paraná, tive também a oportunidade de
participar de formações em direitos humanos oferecidas pelo CNDDH em Belo Horizonte, com
os membros das demais equipes dos núcleos descentralizados dos outros estados. A partir
desses contatos, frequentemente era convidado por núcleos estaduais do MNPR e do CNDDH
para colaborar com palestras e participação em eventos, visto que muitas vezes havia
sobreposição de agendas da liderança do MNPR em Curitiba. Então eu era convidado como
representante do GTIS e do Núcleo do CNDDH no Paraná para participar desses eventos em
outros estados38. De certa forma, o acúmulo dessas tarefas e a persistência de minha presença
ao longo do tempo acabaram produzindo o direito e o dever da fala pública e um local a ser
ocupado por mim na rede de mobilizações.
Na metade do ano de 2012, quando foi possível instalar o Centro Estadual, eu me mudei
de Curitiba para o Rio de Janeiro para iniciar o curso de doutorado. No entanto, apesar da
distância, consegui manter a relação de colaboração com os integrantes do MNPR. Continuei
sendo convidado para auxiliar na realização de encontros, congressos, seminários, na produção
de material de formação e outras atividades esporádicas, como reuniões temáticas e produção
de textos.
Ao me instalar no Rio de Janeiro, logo procurei as pessoas que já conhecia do trabalho
no CNDDH e os espaços de discussão existentes. O contato com essa militância no Rio de
Janeiro me impressionou, pois eu não tinha dimensão de ter acumulado um tipo de
credibilidade, em virtude do contato com o MNPR no Paraná39. Havia uma expectativa de que

38

Em algumas circunstâncias, era convidado como representante do Núcleo para falar do trabalho do CNDDH,
em outras, era convidado como membro do GTIS para falar da experiência do Paraná.
39
Sobretudo em virtude do fato de que o núcleo do Paraná foi o primeiro a conseguir instalar o núcleo
descentralizado fazendo o atendimento com uma sede própria.
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eu pudesse colaborar com a mobilização no Rio de Janeiro. Esse fato me fez pensar também
que talvez o projeto de circular pelos estados em que o MNPR se instalou não seria algo tão
difícil, pois, àquela altura, eu já conhecia os militantes e teria certa facilidade, inclusive apoio
e colaboração deles, para realizar a pesquisa de doutorado.
A opção por adentrar a relação de participação estabelecida em campo tem
consequências e se tornou preocupação ao longo de todo processo de pesquisa, desde o
mestrado. Fundamentalmente, o problema parte de indagações que colocavam meu
posicionamento em suspeita, pois não era suficientemente claro se estava me posicionando
como militante ou pesquisador. Com essa indagação percebi que nas entrelinhas desse risco de
militância há a preocupação de que os valores, inclinações e a ação política do pesquisador se
tornem elementos contaminadores da pesquisa, em um sentido estritamente negativo, como um
viés que supostamente arriscaria o projeto de conhecimento40.
Minha reflexão sobre este lugar da participação é inspirado em algumas sugestões de
Favret-Saada (2005), quando aponta o mal-estar causado pela dúvida de talvez estar
ultrapassando certas fronteiras potencialmente comprometedoras da etnografia, em suas
palavras:
Se eu participasse, o trabalho de campo se tornaria uma aventura pessoal, isso
é, o contrário de um trabalho; mas se tentasse “observar”, quer dizer, manterme à distância, não acharia nada para “observar”. No primeiro caso, meu
projeto de conhecimento estava ameaçado, no segundo, arruinado. (FAVRETSAADA, 2005, p.157).

Interessa-me particularmente seu argumento sobre a observação participante e sua
interpretação desta aplicação pelos antropólogos anglo-saxões que estudaram a feitiçaria. Sua
crítica aponta que o modelo estabelecido de observação participante, por vezes, culmina na
produção de dois gêneros distintos de comportamentos: uma observação ativa e outra passiva,
enquanto à participação efetiva nos processos observados teria espaço consideravelmente
menor ou mesmo inexistente (Idem, p.156). Assim, indica que sua opção metodológica, mesmo
que de forma inconsciente, foi tentar fazer da participação no circuito próprio da feitiçaria, um
instrumento de conhecimento.
Tais questões me auxiliam a refletir sobre meu próprio exercício e me possibilitou
formular algumas questões e posturas que guiaram minha relação em campo: A primeira delas

40

Tal suspeita parece tratar de uma aplicação um tanto vulgar do conceito de ideologia. A participação, vista como
“militância”, se torna uma “limitância”: prática apaixonada que retira o poder de crítica para além do que é
conveniente a um suposto projeto político.
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tratou de entender que em certos contextos de pesquisa, apenas ser pesquisador/observador não
basta, pois a vontade de acompanhar os processos vividos não é suficiente como justificativa
para assim fazê-lo.
A segunda trata de saber o que seria possível produzir antropologicamente se resolvesse
levar às últimas consequências às demandas de participação feitas pelos meus interlocutores?
O que acontece se essas condições de realização do trabalho de campo, as relações pessoais e
de comprometimento político não são atenuadas como resquícios indesejados e que devem ser
extirpados do processo de pesquisa? Por fim, se minha opção fosse problematizar a prática de
“limpeza da militância” do quadro discursivo de elaboração do texto, como evitar o argumento
da participação como mero escoramento para produção de legitimidade discursiva e
metodológica?

Engajamento e inserção em campo
Ao longo dos anos a antropologia foi bastante eloquente em formas de problematizar as
relações intersubjetivas entre pesquisadores e sujeitos de pesquisa41. É de praxe na disciplina
que os pesquisadores sejam incitados a escrutinar inclinações e trajetórias pessoais, as
condições práticas do trabalho de campo e as relações estabelecidas em contexto, na busca por
evitar que tais configurações sejam naturalizadas em formulações colonialistas ou autoritárias.
A virada pós-moderna no início dos anos 1980 nos EUA, talvez seja uma das principais
– e de maior impacto internacional – representante da reflexão contemporânea sobre a relação
e os efeitos de poder entre pesquisadores e sujeitos de pesquisa. Segundo Caldeira (1988,
p.135), os textos pós-modernos foram importantes no que diz respeito à crítica ao modelo
clássico de etnografia desenvolvido a partir de 1920, que se estabeleceu segundo o que ficou
conhecido como “encontro colonial” (ASAD, 1973). Ou seja, os antropólogos realizavam
pesquisas em países coloniais e escreviam para membros de sua própria sociedade, sem abordar
as relações de poder imersas no ambiente social, econômico e político que possibilitou aquelas
pesquisas.

41

De modo mais amplo, poder-se-ia dizer que o mesmo vale para o conjunto das ciências sociais. Pelo menos
desde Weber (2006) e sua crítica ao positivismo aprendemos a relevância dos valores subjetivos dos pesquisadores,
seus interesses temáticos e desafios para condução da pesquisa com objetividade. Com Bourdieu e sua “objetivação
participante” (WACQUANT, 2006) o escrutínio das inclinações e trajetórias pessoais, condições práticas do
trabalho de campo e as relações estabelecidas em contexto foram elevados a um exercício sistemático, do qual
tenho como um dos exemplos mais inspiradores o exercício realizado por Florence Weber (2009).
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O cerne dessa crítica foi chamar atenção à crise da representação da alteridade, os
problemas políticos desta representação e, no limite, até mesmo as condições de possibilidade
sobre a realização da empreitada antropológica, de tal modo que a crítica pós-moderna
culminou numa espécie de “má consciência” pela suposta origem colonialista/imperialista do
desenvolvimento da antropologia.
Tendo a concordar com o argumento que indica que esta crise é, sobretudo, um problema
das antropologias centrais e que as antropologias periféricas, desenvolvidas fora do eixo EuroAmericano, encaravam desafios diferentes. A produção antropológica a partir do “encontro
colonial” transformou-se consideravelmente a partir de reconfigurações políticas entre as
nações do Primeiro e Terceiro mundo, e, igualmente, transformaram-se também as condições
de inscrição da alteridade, tanto nos países centrais como na periferia42.
As assimetrias políticas e os locais de inscrição dos “outros” não é exatamente uma
novidade se considerarmos que parte da experiência da antropologia brasileira foi forjada no
comprometimento com as coletividades a quem os pesquisadores se dedicaram em pesquisas.
No Brasil, a maior parte das pesquisas antropológicas foi realizada em âmbito nacional e essa
relação de proximidade nos coloca, desde o início, a pensar criticamente a relação entre os
sujeitos em nossa própria sociedade (CALDEIRA, 1988, p.144) e os diferentes tipos de
responsabilidades e papeis políticos por parte dos antropólogos (RIBEIRO, 2005, p.12). Neste
contexto, o silêncio sobre as questões relativas à própria sociedade do antropólogo expõe
dilemas enfrentados nos processos de construção nacional e disputas políticas em que os
antropólogos se engajam de maneira diversa (CALDEIRA, 2000, p.19-20).
Segundo Almeida (2003, p.11), o surgimento de antropologias periféricas no período
pós-guerra, sobretudo a partir dos anos 1950, foi marcada por um tipo de etnografia militante
dos povos indígenas – tendo como alguns de seus representantes Eduardo Galvão, Darcy
Ribeiro e Roberto Cardoso de Oliveira – em que o trabalho etnográfico se fez também como
experiência de engajamento político. O autor também adere ao argumento de que a alteridade
produzida aqui, entre concidadãos, favoreceu a prática do trabalho etnográfico também como
experiência de militância social e política a partir da defesa de direitos de grupos indígenas,
negros, camponeses, favelados, dentre outros sujeitos subalternizados em suas condições de
vida e modos de existência.
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Uma notável contribuição nesse sentido é a elaboração de Stocking Jr. (1982) sobre a diferença entre
“antropologias de construção de nação” e “antropologias de construção de império”.
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No entanto, se considerarmos que em grande parte nossa tradição antropológica se
constituiu a partir do próprio comprometimento com os grupos estudados, quais são as forças e
constrangimentos que, contraditoriamente, parecem fazer da participação política e do
engajamento um tipo de perigo de contaminação à objetividade da pesquisa?
Entendo que existem boas pistas para refletir sobre essa questão na formulação de
Pacheco de Oliveira (2009) sobre a existência de certo “mal-estar” na antropologia. Ele aponta
que tal “mal-estar” se ancora na suspeita de que talvez os antropólogos estejam se envolvendo
em demasia com questões que não são de sua competência, afastando-se da objetividade e
demais pretensões de neutralidade, em situações em que deveriam apenas observar e registrar.
O desconforto causado por essa possibilidade reside no risco de que a política possa assumir
uma dimensão do trabalho antropológico que o distancie de certa objetividade. Nas palavras do
autor,
A minha hipótese é que este mal-estar resulta de uma espécie de “cultural lag”
entre as práticas concretas de investigação e as auto-representações da
disciplina, entre o cotidiano da pesquisa e o discurso normativo que dirige a
formação de novos antropólogos. As auto-representações da disciplina
caminham muito mais devagar do que as alterações adaptativas registradas no
interior da prática concreta das pesquisas antropológicas. O mal-estar resulta
de que as verdades operacionais que geraram as condições de possibilidade da
prática antropológica, formatando gostos e valores e permitindo aos
antropólogos a cristalização de uma identidade própria, não fornecem mais
uma carta de navegação inteiramente satisfatória e confiável. É desse
descompasso de ritmos que decorre tal mal-estar. (OLIVEIRA, 2009, p.4)

Esta mirada nas transformações internas do fazer antropológico no contexto das
tradições periféricas é particularmente producente para o desafio de rever as ditas “verdades
operacionais” que resultam no distanciamento entre o que efetivamente se realiza como prática
de investigação e as auto-representações cristalizadas na disciplina. Mas quais seriam
exatamente os problemas dessas “verdades operacionais” em descompasso com as práticas de
pesquisa?
Apesar da maior parte das pesquisas no Brasil terem se dedicado a fenômenos na
sociedade nacional, ainda é comum a utilização de termos como “nativos” para se referir a uma
enorme variedade de pessoas e contextos, apesar dos pressupostos coloniais a que tal linguagem
alude. De forma semelhante, a relação estabelecida entre pesquisador e as pessoas a quem se
ocupa pesquisar, também é descrita de forma abrangente enquanto “relação com o informante”,
como se o encontro fosse fruto de uma relação fortuita de alteridade radical.
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A estrutura do poder colonial forneceu as bases para a produção de tradições
etnográficas que enraizaram formas específicas de objetivação da alteridade. Os textos
etnográficos, por sua vez, revelam um tipo de intimidade entre os sujeitos envolvidos a partir
da “imersão” em campo, segundo a presunção de que essa relação seja controlada pelo
antropólogo, por vez que ele é treinado para mergulhar em uma experiência intensa de relação
com a alteridade, mas que, ao mesmo tempo, presume-se assegurar que esta relação seja
controlada e provisória.
A assimetria de poder entre as pessoas nesse processo de comunicação que produz a
etnografia é tão patente, que possibilita inclusive a recomendação de neutralidade por parte
exclusiva do antropólogo. Essa “ficção de natureza política”, portanto, nada mais é que a
naturalização de relações de dominação que culminam em consequências absolutamente
distintas para os envolvidos: enquanto ao antropólogo treinado é possível buscar neutralidade,
em contrapartida, faz-se necessário considerar que “os outros” estão absolutamente imersos em
suas práticas e cosmologias.
É de conhecimento amplo que a noção de alteridade tem sido fundamental no quadro
geral das preocupações antropológicas. No entanto, tal como indicado por Caldeira (2000, p.2021), frequentemente trabalhamos com as exigências de alteridade e comparação do “estilo
internacional” de forma pouco problemática. Este imperativo da alteridade é mantido sem
críticas, indicando seu poder frente nossos modos de pensar e produzir a alteridade.
Minha impressão é que esta adesão ao “estilo internacional” nos faz permanecer tímidos
com relação a retirar consequências dessa produção científica que tem por uma de suas
características o comprometimento com os coletivos que estudamos. No entanto, o contexto
contemporâneo solapa essas ficções de neutralidade: cada vez mais os coletivos pesquisados
(dentre movimentos sociais, grupos religiosos minoritários, manifestações da cultura popular,
do meio rural e minorias étnicas) estabelecem relações complexas e multifacetadas, em que a
posição do pesquisador frente às questões concernentes aos grupos é de grande importância na
produção da relação de pesquisa – e da consequente possibilidade de sua execução. Este fato é
elucidado por Pacheco de Oliveira ao tratar das mudanças entre as chamadas “pesquisas
pioneiras” e o contexto presente nas negociações para realização de pesquisas:
No quadro das pesquisas pioneiras os indígenas limitavam-se a solicitar tabaco
para mitigar o incômodo da presença alienígena do antropólogo. No Brasil,
como em outros lugares, o oferecimento de miçangas, a compra de artesanato,
as fotos de famílias e outros pequenos favores serviram durante décadas para
tornar tolerável a figura do etnógrafo. Hoje os líderes indígenas já discutem
diretamente com os antropólogos as compensações que exigem, isso podendo
incluir: atuar em programas de saúde; colaborar nas escolas locais; escrever
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laudos e relatórios para organismos públicos; assumir responsabilidades na
identificação de terras, na elaboração de programas de desenvolvimento, na
gestão de conflitos, na preparação de programas de recuperação lingüística,
cultural ou documental. Todas essas iniciativas visam em geral o
fortalecimento de coletivos indígenas (comunidades locais ou associações).
(PACHECO DE OLIVEIRA, 2009, p.11).

A mudança nesse processo de negociação (que não se resume aos coletivos indígenas)
coloca na ordem do dia a reflexão sobre os posicionamentos possíveis nesse contexto em que
“[...] o pesquisador é instado a abandonar qualquer simulação de neutralidade, vindo a engajarse firmemente nas demandas atuais dessas coletividades.” (PACHECO DE OLIVEIRA, 2009,
p.13).
Em meu caso, a reflexão sobre os desafios e implicações da participação se deu a partir
das próprias críticas sobre a relação entre pesquisadores e o movimento, apresentadas a mim
pelos militantes do MNPR. Suas críticas serviram como mapa para que eu pudesse me
posicionar nesse campo43.
Nos últimos anos a situação de rua se tornou foco do interesse de pesquisadores de
diversas áreas, principalmente de cursos de graduação. Quando o MNPR começou a ganhar
maior notoriedade em Curitiba, praticamente em todas suas reuniões aparecia “mais um
estudante” com nova proposta de pesquisa. Muitas vezes, já no momento de apresentação
abordavam os participantes das reuniões com câmeras e gravadores, prontos para iniciar o
trabalho: colhiam relatos, produziam imagens e nunca mais voltavam ou apresentavam
qualquer resultado para os participantes da mobilização.
Estas práticas se tornaram tão constantes que passou a incomodar alguns participantes
que vieram a se posicionar de modo mais contundente nessa relação. Em certa ocasião,
Leonildo44 interveio em uma dessas abordagens ressaltando que a referida prática deveria ter
fim, pois, segundo ele, “os pesquisadores nos abordam na rua, querem conversar, filmar, saber
sobre a vida da população de rua, mas quando precisamos de algo, eles são os primeiros a ‘bater
a porta na cara’”.
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De Lucca (2007, p.15) se refere a essa especificidade do campo a partir da inclusão do pesquisador enquanto
colaborador do processo de mobilização a partir da produção de um lugar enquanto “pesquisador-colaborador”.
44
Leonildo José Monteiro Filho é coordenador nacional do MNPR no Paraná. Foi um dos principais responsáveis
por minha aproximação com o MNPR. Após alguns anos de contato e participação nas atividades do MNPR em
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Na medida em que discursos em nome da população de rua se tornam mais requisitados
por estudantes de diversas áreas de conhecimento, os militantes passam também a nutrir
opiniões cada vez mais embasadas em suas experiências enquanto “interlocutores de
pesquisas”. A experiência desses porta-vozes do movimento com o universo acadêmico
produziu certos ressentimentos e críticas acerca da prática dos pesquisadores que se dedicam
ao tema, como pude perceber em um seminário nacional sobre população em situação de rua,
na Universidade de São Carlos, ocasião em que tive oportunidade de escutar, pela primeira vez,
uma palestra de Anderson Miranda, um dos fundadores do MNPR:
Que história é essa de objeto de pesquisa? Por acaso eu sou um vaso? Uma
mesa? Uma cadeira? Eu não sou objeto de pesquisa coisa nenhuma, eu sou
sujeito! Sou protagonista! Vocês fazem ideia de quantos mestrados e
doutorados eu já fiz?
[A pergunta foi seguida de um breve silêncio, e então ele retomou:] Pois é, eu
participei de muitos mestrados e doutorados! Dei entrevista, falei sobre as
coisas e passei informação, o pesquisador escreveu e se formou, quer dizer
que eu participei também, certo? (Caderno de campo, São Carlos, 2008).

O discurso de Anderson arrancou aplausos no auditório lotado de professores e
estudantes de graduação e pós-graduação. Mas permaneci pensando que mesmo com toda
comoção produzida a partir de seu discurso, o que estava sendo exposto era a impressão de um
uso utilitário do contato com pessoas em situação de rua para fins de pesquisa.
Complementarmente, em outra ocasião45, Samuel me contou sobre como percebia a dificuldade
de aproximar pessoas da universidade para que se comprometessem com algo mais do que com
sua própria pesquisa na relação estabelecida com eles. Mencionou casos de pessoas que tiveram
importância no desenvolvimento da Política Nacional da População em Situação de Rua, mas,
principalmente, se referia aos tantos outros que apenas “passaram rapidamente”. Em suas
palavras:
A pessoa aparece dizendo que vai fazer uma pesquisa e que quer uma
entrevista com você. Ela quer saber o que eu acho do serviço de atendimento,
dos serviços da prefeitura. Eu posso falar horas sobre isso! Quer fazer
entrevista? A gente dá entrevista. Mas a pessoa vem, faz a entrevista,
frequenta os nossos espaços, observa, pega o que ela precisa e desaparece. Às
vezes nem o resultado do trabalho a gente tem notícia. Quero dizer, aquilo
teve um resultado, certo? Interessa a gente saber esse resultado? Teve alguma
coisa que eu posso usar daquilo que foi produzido? O que resultou aquilo lá?
Talvez o resultado também não nos interesse diretamente, talvez não tenha
nada ali que eu já não saiba. Mas minha bronca com a universidade é um
pouco essa: a pessoa fica ali, às vezes não tem coragem de fazer uma ata de
reunião, de auxiliar com nada. É muito difícil aproximar esse pessoal a sério
e olha que a gente tenta! O que eu gostaria de entender é como a universidade
45

Estávamos no intervalo para o almoço em um evento na cidade de Juiz de Fora – MG.

52

pode contribuir com a gente? (Caderno de campo, junho de 2015, Juiz de Fora
- MG).

Tais queixas revelam essa impressão de que, na relação de pesquisa, algo é levado sem
que nada se deixe em troca. E neste caso em particular, essa troca trata dos resultados obtidos
na pesquisa, mas, substancialmente, trata da expectativa de comprometimento com as
atividades que eles realizam, no sentido de ultrapassar a distância deixada pelo pesquisador que
“apenas faz seu trabalho e some”.
As considerações constantemente feitas por integrantes do MNPR durante o trabalho de
campo foram fundamentais para que eu começasse a me esforçar na produção de um registro
de inserção que levasse em conta o que estava sendo apresentado por eles. Afinal, eles me
colocaram um problema e ao mesmo tempo indicaram possíveis soluções para refletir sobre a
trama entre pesquisa, colaboração, os dilemas dessa relação e minhas próprias considerações
sobre o exercício de pesquisa.
Na mesma conversa com Samuel, ao refletir sobre o papel da universidade e a relação
dos pesquisadores, ele me falou sobre um sentimento que eu percebi recorrentemente e revelam
o mal-estar sobre este uso utilitário de relações para obtenção de informações sem nenhum tipo
de ônus para o pesquisador:
Eu sei que eu já peguei pesado com gente da universidade e que não era
necessário ter feito daquela forma: A pessoa vinha dizer que quer saber como
é a vida na rua e eu dizia: ‘quer saber como é a vida na rua? Vem comigo para
debaixo do viaduto, vamos lá tomar pinga e comer comida estragada, revirar
lixo com modess usado’. E eu falava pra assustar mesmo, porque o cara quer
ouvir o que eu tenho a dizer e ir embora. Hoje eu já penso um pouco diferente
e reavalio essa postura.
Um dia eu estive em uma palestra em Goiânia, com pessoas que também
trabalhavam com a população de rua e eu estava representando o MNPR. E
quem falou antes de mim disse para os estudantes que ‘as pessoas em situação
de rua não são como elas, que tem mamãe e papai, comida no prato, caminha
e banho quentinho, que a vida na rua é dura e que se elas querem fazer algo
devem ir lá viver com as pessoas da rua.’ Depois da fala dele, uma menina
negra pediu a palavra e disse que ele não sabia nada sobre a vida dela, que ela
chegou na universidade com muita luta e não teve nenhuma daquelas
facilidades que ele estava falando e por isso mesmo ela estava ali para ouvir.
Ou seja, eu acho que as coisas podem mudar um pouco daqui para frente
porque a própria Universidade está mudando e hoje não é só um lugar da
elite, tem cada vez mais gente que vem de outros lugares e chega junto de
outra maneira, com outra postura. (Caderno de Campo, Samuel, Juiz de Fora,
2015 [grifos meus])

A posição inicial de produzir dificuldade, constrangimento ou mesmo expor aos
pesquisadores seus limites na interação para o conhecimento que pretendem adquirir é uma
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forma de negar entrar em uma relação que aparentemente não se tem nada a ganhar. A
reavaliação deste posicionamento passa pela reflexão de que o contexto de diversificação do
público que acessa a universidade vem se transformando e poderia não mais ser um espaço
exclusivo das “elites”, mas de pessoas que poderiam assumir posturas de colaboração.
Há uma concepção mais ou menos definida que percorre o imaginário social sobre o
papel e as possibilidades dos “intelectuais” e as distinções positivas em torno do acúmulo de
capital relativo à educação formal. Notadamente, os pesquisadores no Brasil tem um papel de
destaque no que diz respeito aos debates públicos em torno de variadas questões sobre sua
própria sociedade, estudam aquilo que lhes parece relevante e se comprometem com as questões
em que se dedicam em pesquisas46. Como nas palavras de Caldeira,
Quando intelectuais estudam sua própria cidade, é como cidadãos que tendem
a escrever sobre ela, não como observadores distantes. Isso significa que falam
não apenas para seus colegas intelectuais, mas para o público mais abrangente
que possam alcançar. Isso significa também que mesmo quando escrevem
num tom científico e carregado de autoridade, e apesar de todos os poderes
sociais inerentes à sua condição de membros da elite, sua visão da sociedade
está mais exposta à contestação tanto por parte de outros analistas sociais
quanto de seus concidadãos. Essa visão é apenas uma perspectiva num debate
público, ainda que normalmente ela seja uma visão poderosa. De qualquer
modo, sua perspectiva é diferente daquela dos especialistas em culturas
estrangeiras falando para uma plateia acadêmica restrita num debate entre
especialistas em locais distantes, como geralmente acontece aos intelectuais
americanos. (CALDEIRA, 2000, p.20 [grifos meus]).

Tais especificidades da “antropologia feita em casa” produz o acirramento de disputas
entre pessoas que estão próximas, concidadãos, pesquisadores que ao falarem de seus trabalhos
ou obterem reconhecimento, eventualmente sentam-se na mesma mesa com aqueles
“pesquisados” e são diretamente confrontados em suas conclusões. Este “outro” próximo, por
sua vez, tem suas demandas específicas, espera contrapartidas, limita e constrange o trabalho
de pesquisa que, cada vez mais, não pode se restringir apenas ao interesse acadêmico, a
relevância científica e a aprovação do orientador ou instituição de pesquisa (PACHECO DE
OLIVEIRA, 2009, p.12).
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Esta concepção de uma pesquisa engajada e socialmente relevante é algo que está na base do próprio processo
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Quando comecei a me indagar sobre minha relação com a mobilização do MNPR e a
tentativa de esclarecer alguns pontos sobre como estabeleci esse contato ao longo dos anos,
precisei necessariamente pensar em que medida eu tive de fato assumido um postura militante,
que tipo de atividade desenvolvi e qual foi meu papel nesse processo.
Pude me aproximar de algumas conclusões a esse respeito quando, no ano de 2014, logo
que retornei ao trabalho de campo durante o curso de doutorado, tive um daqueles momentos
em que ideias anteriormente desconexas parecem ganhar sentido especial. Leonildo,
coordenador nacional que atua no Paraná, me convidou para auxiliar na organização do II
Congresso do MNPR. Eu deveria chegar algumas semanas antes para auxiliar nos últimos
encaminhamentos antes do evento: produzir ofícios, atender telefonemas, auxiliar as caravanas
vindas de outros estados, ajudar na organização durante os dias do congresso com funções de
secretaria, no registro de informações, na produção da relatoria final, organização de grupos de
trabalho para discussão, sistematização do plano de ação, enfim, auxiliar em diversas tarefas
para o bom aproveitamento do Congresso.
Uma semana depois da realização deste evento, ocorreu a Conferencia Estadual
Temática dos Direitos Humanos para nova composição do COPED – Conselho Permanente dos
Direitos Humanos do Estado do Paraná. Os representantes do MNPR estavam organizados para
pleitear uma vaga, então fomos para a reunião e participamos do processo eleitoral que
aconteceu ao longo do dia. Já era quase de noite quando a lista de eleitos foi publicada e o
MNPR conquistou uma vaga no conselho, que seria representada por Leonildo.
Ao fim daquele dia eu voltaria para o Rio de Janeiro, depois de ter passado algumas
semanas em Curitiba. Estava encerrando a primeira viagem do trabalho de campo para a
pesquisa que fundamentaria a elaboração da tese de doutorado, exatamente na cidade em que o
trabalho começou e tudo me era um pouco mais familiar. Naquele momento eu me dei conta
que, alguns anos atrás (provavelmente em 2010), eu e Leonildo fomos pela primeira vez a uma
reunião do COPED para encaminhar denúncias de violações que chegaram até nós, mediante
ação dos porta-vozes do MNPR. Lembro-me de caminhar pelas ruas do centro da cidade na
companhia dele, pensando sobre o que exatamente faríamos e que respostas teríamos por parte
dos representantes daquela gestão do COPED. Quatro anos mais tarde, assisti o MNPR –
representado por Leonildo – conseguir uma vaga nesse mesmo conselho, e, poucos meses
depois, passou também a representar o MNPR no Conselho Nacional dos Direitos Humanos.
Lembrei-me então da primeira vez que escrevemos um ofício juntos, quando ele ainda
tinha poucas habilidades com o computador e eu não fazia ideia de como fazer um ofício; mas
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ficamos ali sentados em frente ao computador durante algum tempo, tentando aprendermos
juntos. Lembrei-me das primeiras reuniões do MNPR em Curitiba, dos primeiros eventos, das
primeiras vezes que tive que me pronunciar publicamente sobre o que estava fazendo ali. Dos
erros, acertos e toda experiência que aquelas pessoas dedicadas à mobilização viveram e
acumularam juntos.
No fim das contas, percebi que durante todo o tempo estava tentando aprender sobre
algo que estava nascendo e sendo produzido por ações coletivas das quais eu também me
envolvi intensamente: seja observando o desenrolar dos acontecimentos, seja participando das
atividades a que me era permitido ou solicitado contribuir de algum modo. Depreende-se disso
que participar de processos de mobilização e militância supõe, em alguma medida, aprender a
produzi-los, saber como eles são realizados, quais tramas e conexões institucionais devem ou
podem ser operacionalizadas para determinados fins.
Ao evitar a prática de eliminar possíveis rastros que poderiam ser compreendidos como
“excesso de militância” tornou-se mais claro para mim que a busca por objetividade na
etnografia não reside na pretensa isenção política. A objetividade pretendida aqui é de outra
ordem. Parte inicialmente da compreensão de que a antropologia constitui um “tribunal de
conversação entre vozes e perspectivas etnográficas” (ALMEIDA, 2003, p.12). Exercício
realizado com base em determinados padrões de apresentação de relatos, documentos, imagens,
percursos, localização no tempo e no espaço, em que os dados são apresentados na busca por
produção de convencimentos e consensos, ainda que provisórios.
Como salientado por Mauro Almeida (2003, p.13), “As marcas da experiência
etnográfica são objetivas” e residem, sobretudo, no corpo do etnógrafo. A pesquisa de campo
de longa duração, a vontade de “estar lá”, aprender modos de fazer e visões de mundo, observar
e participar do cotidiano daqueles a quem se pretende conhecer, configura uma oportunidade
de adentrar novas modulações de relacionamento e produção de sentido. Somos provocados a
fazer escolhas e apresentar os aspectos que as balizaram, adotar posturas arriscadas que
estabelecem este processo de interação e comunicação que resulta em uma etnografia.

Alteridade em deslocamento
A alteridade se torna perceptível em processos de comunicação que nem sempre são
fáceis. É nesse movimento de aproximação e distanciamento que o diálogo se torna possível e
a alteridade se torna tangível, entre “o muito próximo que se confunde consigo mesmo e o muito
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distante que se apresenta como uma espécie inteiramente nova, de uma cultura irredutível
àquela do pesquisador.” (FONSECA, 2004, p.211). A prática antropológica se constituiu sob o
imperativo da alteridade, seja ela próxima ou distante. DaMatta (1978, p.28), em sua clássica
formulação, aponta que a tarefa trata de “transformar o exótico no familiar” e/ou “transformar
o familiar em exótico”. Complementarmente, Velho (1978, p.39) nos alerta ao fato de que
aquilo que nos é familiar ou exótico não retrata necessariamente uma relação de conhecimento,
ou seja, o familiar nem sempre é algo conhecido e o exótico, nem sempre é desconhecido.
A reflexão teórica sobre a alteridade tem por centro gravitacional a experiência do
etnógrafo. Mas é no “chão” do trabalho de campo que, novamente, retornamos às negociações
com os nossos “outros”: é no trabalho de campo que as possibilidades se configuram
diferencialmente e os interlocutores de pesquisa têm papel substancial no estabelecimento ou
não da interlocução, em que se apresentam os limites de distância circunscrita por convites,
permissões, proibições e etiquetas diversas.
Meu argumento ao longo de todo texto é que os militantes do MNPR têm a experiência
de vida na rua como substrato comum que explica os motivos da necessidade de sua
organização. Assim, viver na rua ou ter vivido na rua em algum momento da vida, é o
imperativo que os distingue dos demais (domiciliados), o diacrítico que organiza uma
experiência comum entre eles, e, ao mesmo tempo, é vigorosamente projetada para os “outros”
enquanto situação única, que só pode ser conhecida “na carne”, em primeira pessoa.
Em uma – dentre tantas outras – conversa com um militante de São Paulo47, ao fim de
um evento em que ele havia sido requisitado para falar sobre a vida nas ruas, argumentou que,
em sua opinião, a única forma de transmitir para os demais sobre como é a vida nas ruas, seria
se alguém em situação de rua permanecesse por muito tempo registrando fatos e relatos de si
mesmo e de outros, para então conseguir explicar como é a realidade da rua. Imediatamente
depois da declaração, volta atrás para dizer que ainda assim a empreitada não teria sucesso.
Afinal, “Como iria fazer? Dizer que sente um aperto no peito?” Não bastaria tentar escrever
sobre o assunto, visto que os próprios leitores teriam seu limite de compreensão declarado por
não terem vivido a experiência em primeira pessoa. Correr-se-ia o risco de produzir a impressão
de se tratar apenas de “uma dorzinha pequena pela falta da casa, saudade da família, fome, frio”.
Portanto, “Não funciona. Não tem como falar dessa angústia”, apenas vivê-la.
O arranjo desta concepção de pertencimento e compreensão desafia a análise, pois, trata-
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A referida conversa foi com Tiago, que na época era coordenador estadual do MNPR em SP. Nos próximos
capítulos apresentarei mais informações sobre ele.
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se de algo retratado como incompreensível àqueles que não vivem, que se apresenta no campo
do incomunicável. Mas há aqui uma importante ambiguidade, pois, ao tempo em que se afirma
tal incomunicabilidade, trata-se de algo sobre o que se fala o tempo todo, que se tenta
insistentemente explicar e transmitir aos demais, apesar da antecipação de sua
impossibilidade48. Dito de outra maneira, ao passo em que se configura enquanto experiência
que não pode ser representada, o convite para a experiência é constantemente reiterado: é
necessário ver para crer. Caso se queira conhecer é necessário presenciar, “viver na carne” a
realidade das ruas.
Geralmente a alteridade é um importante instrumento de conhecimento antropológico.
No caso em questão, a alteridade é fortemente marcada pela forma como os interlocutores a
constituem, forma impositiva de alteridade, em que se tenta, de um lado, preservar a autoridade
do conhecimento, de outro, se produz sedução a um tipo de conhecimento que se deve tentar se
aproximar e ser incorporado, ainda que de forma parcial, como tentarei demonstrar a seguir.
As pessoas e os grupos que compõem o campo de mobilizações da população de rua
estabelecem, de maneira bastante clara, seus limites de interação nos espaços políticos, na rua
e nas instituições, em que existe uma série de hábitos comuns com os quais cada indivíduo e
grupo estão mais ou menos dispostos a compartilhar com as pessoas em situação de rua. Os
voluntários de organizações religiosas, assim como profissionais que atendem a população de
rua, em sua maioria têm uma moralidade avessa a aspectos que frequentemente estão presentes
neste campo, como o consumo de drogas (legais ou ilegais), as histórias sobre o crime e brigas.
Essas assumidas moralidades às vezes entram em choque e determinam o tipo de
compartilhamento com diferentes pessoas.
No que tange a esses compartilhamentos e moralidades, a primeira ocasião marcante
nesse sentido foi em uma viagem que fizemos para Brasília, para a II Marcha Nacional da
População de Rua. Este foi um primeiro importante marco que estabeleceu maior relação de
intimidade, pois viajamos durante 24h no mesmo ônibus, comendo algumas frutas e pão com
mortadela. Ao chegarmos a Brasília, percebemos que fizemos um erro de cálculo, por lá, não
tínhamos nenhum lugar de referência para dormir, nem para comer. Liguei para Antônia, àquela
época coordenadora nacional do MNPR em Brasília, que me indicou como chegar a sua casa
em Ceilândia, cidade satélite de Brasília. Em uma hora aproximadamente ela conseguiu
organizar um jantar e hospedagem para 40 pessoas – algo pelo qual serei a ela eternamente
48

Isto acontece de forma ampla, tanto para o próprio pesquisador, colaboradores, antagonistas, gestores públicos,
quanto para as diversas mídias ou em qualquer outra situação configurada como oportunidade de comunicar sobre
a experiência de vida nas ruas.
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grato. Dormimos todos juntos na véspera da Marcha e seguimos para o evento.
A viagem foi repleta de muitas outras dificuldades e alguns dos participantes da
excursão me diziam que eu “não precisava estar passando por nada daquilo”, visto que a maioria
dos colaboradores que foram para a Marcha, se deslocaram de avião ou preferiram não ir. De
certa forma, esta “falta de necessidade” era sugestionada pelo fato de que, enquanto
colaborador, presumia-se que eu também teria condições financeiras de me deslocar de avião.
O ponto que me parece fundamental trata de ter topado a aproximação nos termos que
as circunstâncias estabeleceram: na primeira viagem que fiz para São Paulo, fiquei hospedado
em um prédio que era a antiga sede do MNPR-SP. Em uma tarde de domingo, depois de ter
ficado aproximadamente um mês na companhia dos militantes, alguns dias antes de voltar para
o Rio, estávamos descontraídos na cozinha da sede quando Patrick me indagou, curioso, sobre
o significado de uma das minhas tatuagens na perna, pois ele não tinha entendido o que era.
Antes de ter a chance de respondê-lo, Tiago interrompeu: “Patrick, você quer entender a
tatuagem? Ele tá aqui com a gente há um mês andando pra cima e pra baixo, dormindo na rua,
no meio desse monte de maloqueiro, quem que faz um negócio desses? O cara é doido!” O
comentário foi em tom de piada, todos gargalharam. Mas alguns minutos depois, Marcos, que
na época militava com o MNPR-SP, mas que sempre trabalhou como cozinheiro e cumpria essa
função na sede, se queixou sobre o fato de que muitas vezes os colaboradores que transitam
pelo prédio preferem não comer da mesma comida com eles ou não usar o mesmo banheiro,
mesmo que esteja tudo limpo. A partir desse tipo de comentário pude perceber com clareza o
que estava em jogo nesse contato e como que algumas ações que me pareciam triviais tinham
um impacto muito mais profundo na economia das relações.
Por mais que a tese não seja especificamente sobre o cotidiano de vida na rua, essa
disposição em viver alguns desafios do cotidiano tinha valor especial e se revelaram
determinantes para o desenvolvimento do trabalho. Sobretudo, me reservou um lugar um tanto
quanto ambíguo: eu era ao mesmo tempo um técnico/apoiador/colaborador49 a quem poderia
se recorrer para questões relativas aos desafios da mobilização e apoio para realização de
tarefas, mas também alguém que frequentemente estava vagando pela rua, bebendo cachaça,
comendo junto ou sofrendo abordagens da Polícia Militar e Guardas Municipais.
Do que pude depreender desse processo de interação, parece-me que dormir na rua
representa a situação crítica. A experiência de ter que dormir nos espaços públicos é o diacrítico
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Os três termos são utilizados muitas vezes como sinônimos para indicar aqueles que não tem trajetória de rua,
mas que colaboram na mobilização do MNPR, fora da condição de militante da organização
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fundamental da alteridade, que distingue as pessoas nesse campo. Desde o início da pesquisa
em Curitiba, era perceptível a importância dessa experiência. Particularmente em Curitiba, a
articulação do MNPR produzia formas dos colaboradores irem para as ruas, realizar vigílias
durante o inverno e visitar as malocas daqueles que estavam próximos ao movimento. Tal
disposição sempre me pareceu algo importante para os interlocutores e ao longo do tempo pude
perceber melhor o que esta relação produzia.
Na maioria das vezes em que dormi na rua, passei a noite acordado conversando, ou
então em atividades como vigílias para chamar atenção do poder público e da sociedade civil.
Mas para mim sempre foi um pouco confuso dar muito crédito a essa experiência. A seguir,
cito um trecho do caderno de campo, na ocasião que o MNPR organizou um acampamento no
vão do MASP em memória dos 10 anos do Massacre da Praça da Sé, em São Paulo:
Meu ‘mocó’ está pronto. De certa forma me incomoda dizer que estou
dormindo na rua. Não pelo que isso possa representar para as pessoas que
olham com preconceito para o que viver na rua representa e que
frequentemente meus amigos passam. Incomoda-me mais pelo fato de que
muitas pessoas podem olhar para isso com um sentimento de admiração por
uma
suposta
disposição
de
dormir
na
rua.
De fato, para mim é sempre uma experiência impactante. Na verdade, eu
nunca realmente dormi na rua, porque na rua quase não se dorme: você fica o
tempo
todo
com
um
olho
aberto
e
outro
fechado.
No entanto, a parte realmente relevante disso tudo é que, por mais que isso
possa ser impactante para mim, para quem conhece essa experiência e vive
isso cotidianamente, com seus perigos e riscos de violência, o dia de hoje é
especialmente distinto, é uma verdadeira celebração! Estamos em um grupo
de amigos, parceiros, companheiros que cuidam uns dos outros. Alguns mal
conseguem conter a alegria de ter suas barracas, água e lanches que foram
distribuídos para o evento. Amanhã teremos atividade política e cultural o dia
inteiro no Vale do Anhangabaú. Amanhã de manhã, como disse o Rafael, “vai
ter toddynho” e isso é algo realmente especial e distinto do cotidiano nas ruas.
Ao acordar, demorei algum tempo para conseguir identificar que parte do meu
corpo estava doendo. De fato, essa foi a primeira vez que realmente consegui
dormir na rua. Pela primeira vez o cansaço e a falta de horas de sono
acumuladas ao longo dos dias me venceram e fizeram realmente que eu caísse
no sono. Meu corpo inteiro dói intensamente. Acordei com muita dor de
cabeça, os lábios rachados e sentido como se estivessem queimando, não sei
se pelo frio, vento ou pelo sol que já estava relativamente forte às 8h da manhã
no vão do MASP. Acordei aos poucos, lentamente, verificando se “estava tudo
no lugar”, em virtude das dores.
Quando acordei não estava com pressa, não estava me importando muito com
o que deveria fazer a seguir, nem com as pessoas que transitavam pelo MASP
e seus olhares. Levantei-me sem pensar no que deveria fazer. Sem pensar no
que deveria acontecer, apenas levantei, me sentindo pronto para o que viesse
a seguir, vivendo o momento. Tentei tirar um pouco dos fios da coberta que
tinham grudado em toda minha roupa, cabelo e barba. Situação minimizada
pelo fato de ter seguido o conselho de virar o moletom ao contrário antes de
dormir. Quando fui guardar minha coberta me aconselharam a jogá-la fora,
pois são um grande acumulador de “muquirana”. Quando ergui a coberta que
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forrei o chão, notei que ela estava completamente molhada, provavelmente em
virtude do sereno.
Meus amigos estavam achando todo meu óbvio desconforto muito engraçado
e ficavam gritando, perguntando ironicamente se ainda estava dormindo ou
teria de fato acordado. Eles, por outro lado, longe de demonstrarem qualquer
efeito de uma noite mal dormida, estavam a pleno vapor, dispostos, prontos
para a manifestação do dia: uma caminhada do vão do MASP até o vale do
Anhangabaú, onde ainda trabalhariam o dia todo para realização do evento
dos 10 anos do Massacre. Eu estava completamente exausto. E era
absolutamente desolador perceber que tudo aquilo que eu estava
experimentando como algo cansativo e doloroso, não representava nem
mesmo um dia comum para eles, mas um dia especialmente bom, confortável,
tranquilo e divertido. (Caderno de campo, São Paulo, 2014).

Entendo que meu incômodo em escrever sobre experiências de pernoite na rua, diz
respeito a duas questões fundamentais: O primeiro é que, por diversos motivos, tal experiência
nunca me pareceu válida como proposta de legitimar o acúmulo de conhecimento sobre a vida
na rua. O que essas experiências me trouxeram, principalmente nas duas situações em que
acompanhei vigílias do MNPR (em Curitiba e São Paulo), foi que através dos relatos
comparativos sobre as experiências e os problemas que aquelas pessoas já passaram, se tornava
óbvio para mim que o que eu estava vivendo não tinha grande relação com o que geralmente se
vive nas ruas. Tal incômodo se tornava ainda mais pungente nos momentos de despedida das
pessoas que eu acompanhei. A situação de dormir na rua sempre trouxe novos conhecimentos
e sentimentos, independentemente da situação em que eu me encontrasse para o pernoite. No
entanto, em algum momento existia a despedida: eu voltaria para minha casa e aqueles
companheiros que pernoitaram comigo permaneceriam na rua ou teriam que ir para algum
espaço de acolhimento.
Outro aspecto importante diz respeito ao que minha presença causava no contexto. Em
praticamente todas as vezes que pernoitei com amigos do MNPR, a situação se tornou uma
festa. Eles ficavam animados com o fato de estarmos juntos na rua, separavam algum dinheiro
para celebrarmos, bebermos e passar a noite interagindo. Eu cheguei a pensar que uma solução
para isso seria dormir com pessoas desconhecidas ou sozinho, como se o problema fosse a
relação com os amigos que gostavam da ideia de que eu estivesse na rua com eles.
Este deslocamento me fez refletir sobre qual posicionamento possível eu teria como
etnógrafo: primeiramente, parece-me que a organização para o pernoite, comunicar as pessoas
do meu convívio de que estaria na rua, escolher os pertences para levar, e, principalmente, a
segurança do retorno, é algo muito distante da falta de opções que é característica da situação
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de rua. Parece-me muito difícil emular essa situação a não ser de um modo realmente dramático,
ou seja, largando de fato as seguranças e garantias do domicílio e indo morar nas ruas.
Em certa medida, talvez isso se deva também a certa adesão de minha parte ao
argumento anteriormente demonstrado da incomunicabilidade da vida nas ruas. De modo
confuso, pude compreender que tais experiências não só não me dariam o suficiente para atingir
o conhecimento das ruas, tal como enunciado por eles, mas, principalmente, isto nunca poderia
me servir como forma de legitimar um conhecimento em primeira pessoa sobre a vida nas ruas.
Essa dinâmica ficou mais clara quando, durante o trabalho de campo em Belo Horizonte,
acompanhei os integrantes do MNPR numa mobilização em que eles foram falar com os
usuários de um Centro POP sobre a importância de se organizarem para participação nas
conferências municipais da assistência social. Ao fim das exposições que constituíram a
atividade, Edson, militante do MNPR em Minas Gerais, me convidou para que eu me
apresentasse e falasse um pouco sobre minha pesquisa. Estávamos no pátio do Centro POP,
com aproximadamente 50 pessoas em situação de rua que estavam sendo atendidos ali. Com
um pouco de vergonha, expus o que estava fazendo e comentei que havia passado em alguns
estados em que o MNPR se organiza para acompanhar as atividades e entender como o
movimento se organiza e atua politicamente. E então um rapaz me interpelou para perguntar se
eu já teria dormido na rua alguma vez. Com a resposta positiva, pude observar a satisfação dos
presentes, inclusive recebendo uma salva de palmas.
É inegável que a disposição de passar esses momentos nas ruas se demonstrou
importante na produção de aceitação e legitimidade no campo, mas, é necessário outro olhar a
essa experiência. Durante a maior parte do tempo, pensei que tal disposição poderia se constituir
enquanto forma de me aproximar deles. No entanto, conclui que, sobretudo, esta experiência
possibilitou que eles me posicionassem num gradiente de distância que tem mais relação com
as representações que eles têm de seus “outros”. Dito de outra maneira, a experiência de
pernoite nas ruas serviu menos como forma de me aproximar de um conhecimento sobre a
situação de rua do que de me distinguir dos demais colaboradores no campo de mobilização
do MNPR.
O apoio concedido por eles diz respeito a uma admiração por aceitar vivenciar situações
que a maioria dos demais colaboradores e pessoas próximas a eles não experimenta50. Mas
entendo que tal feito só pode ser visto com admiração justamente porque se tratam de pessoas

50

Pude perceber que essa relação não é estabelecida apenas comigo, mas também com outros
apoiadores/colaboradores que já encararam o desafio.
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que são seus “outros”, a quem não se espera realizar isto. Ou seja, isto só é reconhecido
enquanto algo benéfico porque, ao mesmo tempo, minha posição nesse campo é outra.
Nos eventos nacionais do MNPR, em momentos em que eu já conhecia praticamente
todos os militantes dos estados, algum técnico ou estudante presente pela primeira vez em um
evento me abordava para conversar, pensando que eu era uma pessoa em situação de rua. Os
militantes que eu conhecia e estavam próximos achavam o fato engraçado e brincavam com
essas reações que minha presença provocava em certas ocasiões. A partir das brincadeiras, pude
perceber impressões valorativas, principalmente no período em que estive viajando para os
núcleos do MNPR nos estados para acompanhar as bases da coordenação nacional, em que não
conhecia parte das pessoas com quem eles têm relação cotidiana. A forma de me apresentarem
a outros interlocutores revelava alguns desses valores, por exemplo, quando se tratava de
alguém importante na articulação local, tais como gestores, secretários municipais e
promotores, pois tratavam minha aparência de forma jocosa em uma clara tentativa de jogar
com os possíveis estereótipos assumidos por estes interlocutores: “Conhece este cara ai? Ele
parece morador de rua, mas é doutor. Ele está viajando pelo Brasil acompanhando o
movimento, nos apoia, dorme na rua com a gente e está fazendo uma pesquisa”.
Ser um pesquisador-colaborador, que aceita vivenciar as situações e desafios
provocados por eles, estabelece outro posicionamento em termos de gradação de alteridade que
distingue, principalmente, colaboradores entre si. A experiência de rua só faz sentido para mim
enquanto “outro” deles, seja como pesquisador, “doutor” ou colaborador, mas nunca enquanto
experiência suficiente para aquilo a que se refere por conhecer a realidade da rua. Tal
compreensão tem muitas consequências, a principal delas trata de garantir a exclusividade de
conhecimento de uma expertise, autoridade de narrativas, vivências e conhecimento que garante
um “lugar de fala” distinto dos domiciliados ou de quem quer que se arrisque a falar em nome
das pessoas em situação de rua, além deles mesmos.
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PARTE I – CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE
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CAPÍTULO 1 - Disputas classificatórias e a produção de um
“problema social”

A gente teve desde o começo pessoas em situação de rua. Eram os chamados
mendigos. A mídia sempre trouxe essa palavra e a própria sociedade
burguesa chama assim, mendigo. E hoje não, o próprio poder público e a
própria população de rua, hoje não tem esse caráter, é pessoa em situação de
rua. O que sempre criticou as pessoas em situação de rua foi a mídia. Porque
a mídia nunca colocou as palavras certas. Mas a partir que a população de
rua se organiza e começa a mostrar para a sociedade, para o poder público,
que pode se organizar, que pode lutar por seus direitos sem fazer uma guerra
civil, articulado mesmo, a sociedade já começou a ver com outro olhar.
Antigamente a mídia sempre colocou que morador de rua é esmola, é coisa
de assistencialismo. Hoje não, a gente conseguiu mostrar pra eles que não.
Morador de rua é questão de políticas públicas mesmo.
Hoje nosso grupo de reunião tem bastante pessoas da sociedade nos ajudando
e articulando. Tem bastante gente hoje que faz este trabalho de emergência,
uma sopa, uma roupa, mas que já tem um pensamento diferente. E a gente só
consegue mostrar para eles a partir do momento que está organizado: a gente
tem fórum, tem um jornal, a gente está lutando pelo nosso espaço. A gente
não quer dinheiro, a gente quer política pública mesmo. Ai sim, a sociedade
vê com outro olhar.
O próprio capitalismo, a própria mídia sempre colocou isso. A sociedade é
aquela que tem acesso à cultura, ao poder público, a saúde, escola, que tem
renda. E hoje, sempre fomos os excluídos mesmo, sempre tivemos ai o pessoal
do salário alto, da classe média. E o morador de rua não teve, sempre foi o
lixo mesmo. Tá ali, ninguém nunca viu, nunca teve essa visibilidade, passava
e nunca olhava e se sentia bem fora da sociedade. E hoje não, a gente está
tentando ocupar os espaços, principalmente os públicos ou privados, a gente
está ai e é para quebrar esse vínculo, a sociedade somos todos nós.
(Leonildo José Monteiro Filho, entrevista, 2011)
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Antecedentes das categorizações: a criminalização de “mendigos”, “vadios” e
“vagabundos”.
No Brasil os debates sobre o fenômeno atualmente denominado “população em situação
de rua” ou “população de rua” vem sendo interpretados por resenhas bibliográficas desde o fim
da década de 1970, em diferentes campos disciplinares e pontos de vista analíticos. Muitos
foram os termos utilizados para expressar a existência deste contingente de pessoas e suas
formas de habitar e viver, principalmente nas ruas das cidades: mendigos, vadios, vagabundos,
indigentes, andarilhos, migrantes, loucos de rua, habitantes de rua, povo de rua, sofredores de
rua, trecheiros, moradores de rua, população de rua, população em situação de rua, dentre
outros1. Esses termos são prodigamente refletidos em diversos trabalhos acadêmicos2, na
literatura ficcional e em códigos penais, mas também produzidos e reinterpretados no contexto
de inúmeras experiências de práticas socioassistenciais de grupos religiosos, voluntários em
trabalhos filantrópicos, na assistência social do Estado, e ainda, entre os próprios sujeitos que
também se classificam segundo critérios de autoidentificação, reconhecimento e de
contraposição aos termos que os qualificam tipificando.
As mudanças de termos e disputas classificatórias tem um lugar importante na
compreensão – e na própria fabricação – do que atualmente se refere como população de rua
ou população em situação de rua e que parecem relevantes na construção do fenômeno, seja
enquanto fato político, problema social ou categoria sociológica.
Como demonstrado por Neves (2010, p.12), nas últimas décadas o tema recebeu
considerável atenção por parte de um público diverso e alcançou relativo sucesso editorial com
sucessivas publicações relacionadas. Levando isto em conta, o objeto de minha atenção neste
capítulo serão as interpretações e transformações que ensejam classificações: ora
compreendidas como uma passagem desde nomenclaturas estigmatizantes para um termo
“politicamente correto”, por vezes percebido como uma descrição ipsis litteris de formas
específicas de viver na rua. Em todo caso, a forma de apreensão da categoria se relaciona com
a produção de intervenção e gestão pública3.

1

Para um levantamento sistemático da diversidade dos termos utilizados situacionalmente para classificar o
segmento em pauta, ver (ROSA, 2005)
2
Para alguns exemplos e debates sobre a nomenclatura ver: (DIFLORA, 1987); (ESCOREL, 1999); MATTOS &
FERREIRA, 2004); (ROSA, 2005); (KASPER, 2006); (MAGNI, 2006); (DE LUCCA, 2007); (MENDES, 2007);
(FRANGELLA, 2009); (NEVES, 2010).
3
Ao longo do texto, destacarei as especificidades destas interpretações.
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Entre o final da década de 1970 e começo da década de 1980, concentra-se uma
bibliografia seminal, que formatou características até hoje presentes nos estudos sobre as
pessoas que vivem nas ruas. Esta primeira fase de estudos refere-se à denominação de mendigos
e inaugura preocupações recorrentes que estarão presentes em diversos estudos ulteriores.
Inicialmente, percebe-se que os textos que abordam a mendicância4 estabelecem como ponto
de partida definições presentes no imaginário popular, rumo a aproximação de categorias
sociológicas.
No trabalho de Stoffels (1977), a definição é constituída em um duplo movimento: do
“espaço moral” ao “espaço científico”. Para a autora, “espaço moral” corresponde ao tecido
social que dá fundamento à formação do conceito. Parte da dimensão moral de acusações e
atribuição de características definidoras da mendicância, que revela a tendência de explicá-la
considerando a visão daquilo a que se refere por senso comum.
Assim, há oscilação entre o aspecto moral que alimenta os conceitos e a tentativa de
sistematização teórica para fins de apreensão de tal condição (STOFFELS, 1977, p.48). Sua
proposta busca entender de que maneira o conteúdo moral do senso comum afeta a conceituação
científica, revelando, assim, dois movimentos: no primeiro deles, o processo de estigmatização
que perpassa a ideologia institucional e a consciência comum; no segundo, a operação em que
o espaço ético determina compreensões sobre a mendicância considerando aspectos que
definem os termos ideológicos em que a conceituação é forjada. Essa relação situa a
mendicância em dois campos: o da estrutura e o da existência. Respectivamente, “formação
social e mecanismos mediadores” e “processos de convivência humana” (STOFFELS, 1977,
p.30).
Fato semelhante pode ser visto também nos estudos de Neves ([1983] 2010, p.103),
quando aponta um sentido da categoria a partir das formas com as quais “os demais segmentos
da sociedade qualificam-nas”. Ao citar os locais onde contatava seus informantes, demonstra a
existência de instituições oficialmente intituladas como “Centro de Recolhimento de Mendigos
ou Centros de Recuperação Social de Mendigos”. Ou seja, os espaços que acumulavam à época
maior incidência no debate e na intervenção sobre os chamados mendigos parecem ser
justamente aquelas instituições que, de alguma maneira, pretendiam obter certo controle e
intervenção sobre sua existência.
A existência do fenômeno é algo que se mescla em variadas acepções para descrever
formas de vida segundo significados contextualmente atribuídos a comportamentos manifestos
4

(STOFFELS, 1977); (NEVES, 1983); (DI FLORA, 1987).
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nos espaços públicos de diferentes países e períodos. Ao mesmo tempo, parece ser fato
persistente, pelo menos desde o desenvolvimento das primeiras cidades europeias da
antiguidade. Segundo Stoffels (1977, p.60-67), há registros de pessoas caracterizadas como
mendigos, vadios e vagabundos desde a Grécia antiga. O aparecimento desse contingente de
pessoas nas ruas é atribuído à decomposição de sistemas de posição em formas sociais
anteriores5; e à redefinição de seus princípios de organização, tal como a consolidação da
propriedade privada, estabelecimento da escravidão, das cidades e Estados, do desenvolvimento
do direito escrito, da economia monetária e da divisão do trabalho. A autora afirma que também
em Roma se estabelece reordenação semelhante, o que favorece a institucionalização da
mendicância como um fenômeno notavelmente urbano. Em tal perspectiva, os mendigos são
compreendidos como produto da expropriação de terras comuns e do fenômeno de migração
para a cidade, constituindo-se como atividade complementar ou alternativa a diversos
exercícios profissionais, como uma das poucas possibilidades para segmentos empobrecidos
fora do regime de escravidão (STOFFELS 1977, p.60-61).
A maior parte dos registros conhecidos sobre essa presença tem sua referência a partir
da Idade Média, no contexto Europeu. Segundo Frangella (2009, p.42), em cada período
histórico houve formas de compreensão sobre a itinerância, pessoas que vivenciavam formas
de circulação e manutenção de suas vidas nas cidades. Mas que tinham em comum a
configuração enquanto segmento à parte e à margem das ordenações sociais estabelecidas,
como outsiders frente às expectativas de normalidade vigente. A ocupação desse espaço à
margem dos modelos dominantes ou desejáveis de vida e organização social, frequentemente
produziram representações sobre práticas distanciadas da referência do emprego, ausência de
renda e do domicílio fixo, e, da itinerância em contraposição à fixação, podendo ser justificada
apenas quando a errância significa a busca incessante pela aquisição dessas referências
dominantes (FRANGELA, 2009, p.43).
A Igreja Católica teve importante papel no que diz respeito à produção de representações
sobre os pobres e a caridade, atribuindo-lhes um sentido específico de positividade. No entanto,
essa pobreza idealizada se distanciou cada vez mais da indigência material característica desse
momento. A partir das crises que marcaram o século XIV, tais como mudanças no que diz
respeito à ocupação da terra, crises monetárias, guerras, catástrofes naturais, doenças
(marcadamente a Peste Negra), escassez e fome, o número de pobres e mesmo a forma de

5

Que a autora se refere como “sociedade arcaica”.
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manifestação dessa pobreza se altera, e assim, a pobreza voluntária se torna alvo de críticas; a
errância e a vagabundagem passam então a ser criminalizadas (MAGNI, 2006, p.16).
Nesse contexto de pauperização entre o fim do século XIV e início do século XV, é
perceptível a produção de duas figuras concomitantes: de um lado, os “mendigos verdadeiros”,
dignos da caridade. De outro, aqueles “falsos mendigos” reconhecidos por faltas morais que os
fazem mentir sobre suas “incapacidades”. A relação com o trabalho e as garantias de
sobrevivência econômica a partir do “esforço próprio” ganha particular centralidade nesse
momento. A criminalização da vadiagem e da mendicância foi fundamental na produção de
representações sobre esses modos de vida, que passam a serem compreendidos de forma
negativa, símbolo de hostilidade que ofende os costumes e que torna esses indivíduos
reconhecidos segundo critérios de poluição, perigo e fracasso6.
A partir do século XIV na Europa foram intensificadas as formas de contenção da
vagabundagem. Nos séculos seguintes, as mudanças em termos de organização das relações de
trabalho, principalmente no período pré-industrial e da consequente complexificação das
ocupações urbanas, possibilitou mudanças no que tange às formas de correção e regeneração
em instituições totais (como hospitais e instituições penais), com o objetivo de recuperar os
indivíduos para o trabalho e reenquadrar este contingente que representava mão de obra
desperdiçada.
O processo de criminalização da mendicância e vadiagem na Europa teve repercussão
direta no Brasil. Acredito ser correto afirmar que, antes mesmo do advento do primeiro código
criminal brasileiro (Leis Criminais do Império, 1830), existiram importantes reminiscências de
concepções europeias que influenciaram diretamente as formas de condução da mendicância e
vadiagem nos países coloniais. Exemplo disso são as Ordenações Filipinas, ordenamento
português que teve parte de suas disposições vigentes também no Brasil. Ainda nas Ordenações
Filipinas, em seu Livro V, Título 68 7, havia a ordenação de que aquelas pessoas que não
vivessem com um senhor ou amo e não exercessem atividades que garantissem sua
sobrevivência, deveriam ser presas e açoitadas publicamente. Não havendo essa possibilidade,
para pessoas consideradas vadias, que seriam degradados para a África.
A partir da vigência das Leis Criminais do Império (1830), 8 a prática da mendicância e
vadiagem é criminalizada em dois artigos: O artigo n° 295 versa especificamente sobre a

6

Para aprofundar esse debate ver (STOFFELS, 1977), (MAGNI, 2006); (FRANGELLA, 2009)
Ordenações Filipinas - http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1216.htm [Visitado em 20/12/2015]
8
Leis Criminais do Império, 1830: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm [visitado
em 20/12/2015]
7
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vadiagem, e, trata de casos em que, por vez que o Juiz de Paz advertisse a pessoa, caso ela não
tomasse uma ocupação honesta e útil para sua subsistência, poderia ser presa com trabalho
obrigatório para fins correcionais, no período de 8 a 24 dias. O artigo n° 296, por sua vez,
tratava das pessoas que “andavam mendigando”. Os aspectos que caracterizam o crime dizem
respeito, respectivamente, à possibilidade de “andar mendigando” em lugares quando há
presença de estabelecimentos públicos para os mendigos, ou mesmo quando existam pessoas
que os sustentem; quando os mendigos estejam em condições de trabalhar, mesmo que não
hajam estabelecimentos destinados a eles; ao fingirem chagas e enfermidades; ou ainda, quando
mendigarem em grupos de 4 ou mais pessoas, sendo que os demais não sejam pai, filhos e
esposa ou em casos de acompanhante que guiam os cegos. A pena, neste artigo é de prisão
simples ou com trabalho, de acordo com as forças do mendigo, por 8 dias a um mês.
A partir do Código Penal da República (1890), a mendicância e a vadiagem ganham
dois capítulos inteiros9, estabelecendo a prática como contravenção, cabendo cinco artigos aos
mendigos e três aos vadios, embora esta diferença não fique clara, mesmo porque, parece ser
próprio dessas definições “não deixar claro” sua rotulação criminalizante. As condenações e
processos previstos no Código Penal de 1890 suprimiam os direitos políticos daqueles que
fossem condenados pelas condutas de vadiagem e mendicância. Em 1893, o Decreto de 13 de
Outubro também previa a criação de colônias correcionais para reabilitação ao trabalho para
mendigos válidos – aptos ao trabalho –, tornando estas práticas objeto de prevenção e
reabilitação, mesmo que estes sujeitos ainda tivessem seus direitos políticos banidos.
Até a Constituição de 1934, os mendigos continuam não alistáveis e inelegíveis; no
entanto, atribui-se a eles o direito de prover a própria subsistência e de sua família através do
trabalho, cabendo ao poder público amparar os indigentes (KARVAT, 1996, p.23). A grande
mudança proferida pela Constituição de 1934 é que, mesmo mantendo os mendigos afastados
de direitos políticos, no que tange aos direitos e garantias individuais, assegura-se – ainda que
com ressalvas – o direito do provimento à família. No caso de indigência, o poder público passa
a ter o dever de amparar estes sujeitos. Isto acontece devido a uma nova interpretação sobre a
contravenção de vadiagem e mendicância, estabelecendo-se um novo princípio ordenador, pois
o que se torna objeto de punição é a ociosidade voluntária e não a falta de emprego. Na
circunstância desta falta, cabe ao Estado prover a manutenção da vida do desempregado e de
sua família, não podendo nestes casos haver processo pelo crime de vadiagem.

9

Capítulo XII – Dos mendigos e ébrios e o Capítulo XIII – Dos vadios e capoeiras.
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Tais concepções perduraram, assim como a ambiguidade na distinção entre vadios e
mendigos, e podem ser encontrados nos artigos n° 59 e n° 60 na Lei das Contravenções Penais
(1941)10, que indicam, respectivamente, a penalização daqueles que, estando aptos ao trabalho,
se entregam habitualmente à ociosidade, não dispondo de recursos para a própria sobrevivência
(art.59). E ainda, aqueles que mendigam, por ociosidade ou cupidez (art.60), ambos com a
mesma pena de prisão simples, de 15 dias e 3 meses.
Esta mesma lógica estruturante das concepções jurídicas perdurou até recentemente,
quando é sancionada a Lei 11.983/2009, que revoga o art. 60 do citado Decreto-Lei n° 3688,
de 3 de outubro de 1941. Ao mesmo tempo, o art. 59 permaneceu em voga, trazendo novamente
a questão da ambiguidade em torno dos termos. Afinal, mesmo que a partir de 2009 a
mendicância tenha deixado de ser plausível de punição, permanece a possibilidade de
criminalizar aqueles caracterizados como vadios.
O que pode ser compreendido a partir desta breve demonstração das leis no Brasil é que,
para além de uma dificuldade com relação à definição de um fenômeno costumeiramente
identificado no senso comum, o que se percebe é que existe também a produção ativa de um
processo de criminalização que se sustenta na produção de um discurso jurídico-administrativo.
Historicamente formulado e reformulado, esse discurso estabelece outra compreensão da
improdutividade, ócio e cupidez, que culmina no argumento sobre a falta de valores morais – e
do trabalho –, justificativa para retirar a liberdade e legitimar formas específicas de controle
dos pobres.

A emergência da categoria população em situação de rua
A variação das classificações em diversos países e épocas manifesta formas distintas de
gestão do fenômeno enquanto “problema social”11, que supostamente deveria ser resolvido ou
controlado. A utilização do termo população de rua, por sua vez, data de período
contemporâneo aos estudos que cumprem papel inaugural no Brasil; e inspiram a discussão
teórica sobre o tema no campo das ciências sociais e, posteriormente, em outras disciplinas.
A partir de reflexões teóricas sobre o conceito de “lumpemproletariado” (Neves [1983]
2010, p.103-104; STOFFELS, 1977, p.48) a compreensão do fenômeno da mendicância é

No capítulo VII – das contravenções relativas à política de costumes.
No que tange a essa noção, estou me valendo especificamente do trabalho de Remi Lenoir (1989) e seu debate
sobre “problemas sociais” e “objeto sociológico”.
10
11
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marcada como forma particular de inserção na sociedade capitalista. Esta concepção sugere
compreensões da mendicância como efeito de estrutura e não mais como a coleção de elementos
estigmatizantes de caráter moral. Ou seja, criam-se as bases para uma crítica das análises que
entendiam o fenômeno a partir do campo da patologia, do crime, do perigo e das faltas morais.
Tal interpretação se tornou uma das principais chaves de abordagem nos estudos temáticos e
posterior multiplicação de seus elementos de caracterização e identificação.
Na pesquisa documental12 realizada por Cleisa Rosa (2005), consta no ano de 1972, no
semanário “O São Paulo”13, artigo em que se destaca a formulação de uma diferença entre
“vadiagem e delinquência” e “pobreza e desemprego”. Consequentemente, diferença conceitual
entre mendigos e pessoas desempregadas. Aptas a trabalhar, mas que sofriam com as
consequências de causas abstratamente formuladas como “estrutura social” e “desenvolvimento
do capitalismo”. Por sua vez, a primeira referência ao uso da expressão “população de rua”
indicada se encontra em um documento interno14 da Organização do Auxílio Fraterno - OAF15,
no final da década de setenta, especificamente no ano de 1978. Neste documento, a categoria
população de rua aparece como a síntese genérica de um amplo contingente de pessoas:
[...] com características sociológicas e psicológicas especiais que se
expressam numa dificuldade de adaptação à vida em sociedade. São os
mendigos, prostitutas, alcoólatras, migrantes recém-chegados, psicopatas,
egressos de prisão, menores abandonados, toxicômanos, etc. (OAF-SP,
5/5/1978 apud ROSA 2005:52).

É fundamental notar que inicialmente o termo população de rua não aparece como
substituto do termo mendigo e sim como o conjunto de situações compreendidas enquanto tipo
específico de marginalidade social, percebida por esse grupo de religiosos no centro da cidade
de São Paulo. Nesta definição, trata-se de um contingente de pessoas reconhecidas sob uma
situação mais ou menos comum a todas elas. Os chamados mendigos representariam um
segmento dentre outros, englobado por outra categoria mais ampla – população de rua. Ou seja,

12

Trata-se de um valioso levantamento e organização de reportagens jornalísticas em que o tema população de
rua é veiculado. A pesquisa abrange o período entre 1970 e 1998 na cidade de São Paulo.
13
“[...] órgão oficial de imprensa da Arquidiocese de São Paulo, da Igreja Católica, sob o título Natal na OAF de
Perdizes.” (ROSA 2005, p.50)
14
Sob o título “Proposta para o estabelecimento de um Centro de Pastoral e de Estudos da população de rua na
Região da Sé.”
15
A Organização de Auxílio Fraterno – São Paulo. Em 1953, Dom Ignácio Lezama, monge beneditino-olivetano,
é enviado por sua congregação como capelão em um Hospital da cidade de São Paulo. Sensibilizado com as
situações de pobreza e marginalização que presenciava, aproxima pessoas para o trabalho com esta população.
Pessoas que dedicaram suas vidas a este trabalho constituíram a fraternidade religiosa Oblatas de São Bento. Sua
missão recebeu o nome de Organização do Auxílio Fraterno – OAF. (CASTELVECCHI, 1982, p.5). Ao longo
desse capítulo me aprofundarei sobre a importância do trabalho da OAF com a população de rua.
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em sua acepção original o termo população de rua trata de uma síntese genérica de diversas
situações e características sociais.
As análises posteriores, fundamentalmente a partir da década de 1990, vão continuar a
se dedicar ao estudo daqueles que vivem nas ruas assumindo parte da perspectiva que valorizou
os modos de vinculação ao mercado de trabalho e à dinâmica do capitalismo como forma de
justificar o fenômeno da vida nas ruas. Porém, novas designações aparecem e os termos
“população de rua” e “população em situação de rua” começam a ser utilizados com maior
frequência.
De certa maneira, percebe-se continuidade na preocupação analítica sobre o tema,
todavia com investimentos na mudança terminológica. Portanto, é importante nos
questionarmos sobre os elementos que fundamentam a referência explicativa que aproxima
aquilo que é designado por mendicância e o aparecimento de outras classificações. O
procedimento a que estou me referindo como produção de continuidade pode ser verificado se
compreendermos que as diversas análises sobre o tema compartilham uma imagem recorrente
sobre as condições histórico-estruturais de produção do fenômeno no sistema capitalista. Como
salienta Mendes (2007), parte considerável desta bibliografia se encontra nas análises
macrossociais e macroeconômicas:
Assim sendo, a maioria dos autores que escrevem sobre a população de rua
enfatiza questões como o desemprego, os reflexos da crise mundial, as
mudanças estruturais da economia, a crise social provocada pelo crime
organizado e o tráfico de drogas e a ideologia neo-liberal, entre outros, como
fatores que explicam (e no mais das vezes justificam) a existência de pessoas
que se encontram fora do mercado formal de trabalho e que se utilizam do
espaço público como local de moradia. (MENDES, 2007, p.4)

O compartilhamento desta imagem estabelece diálogo entre as várias perspectivas e as
aproxima. Assim, aquilo que se designa atualmente por população em situação de rua ou
população de rua foi compreendido como tendo suas raízes naquilo que outrora era referido por
mendicância, vadiagem ou indigência.
Este argumento pode ser compreendido a partir da maneira como Silva (2009, p.25)
constrói sua pesquisa. Ela afirma que as condições que originaram e reproduzem o fenômeno
população em situação de rua são as mesmas que deram origem ao capitalismo, “[...] ao
surgimento das cidades pré-industriais da Europa”, passando a “[...] compor o cenário da vida
urbana, em várias partes do mundo”, com momentos de maior ou menor presença de acordo
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com o próprio processo de desenvolvimento do capitalismo (Idem. p.91)16. A expressão
população em situação de rua é utilizada em seu texto como uma forma que se avalia mais
apropriada de se referir ao segmento. E justifica: trata-se de uma situação que não está
diretamente relacionada a fatores subjetivos ou mesmo a uma expressão da condição humana.
Ao contrário, tratar-se-ia de uma condição própria do desenvolvimento capitalista, ou seja,
enquadrada de forma específica no respectivo processo de acumulação. (SILVA, 2009, p.29)
A partir da autora é possível depreender que a tensão entre a concepção de mendigos e
população de rua aparece inicialmente na seguinte diferença interpretativa: primeiramente,
enquanto atribuição subjetiva reconhecida nos antigos mendigos, patológicos, de moralidade
condenável, perigosos, referentes a uma época pré-capitalista. Posteriormente, enquanto fruto
de um processo histórico-estrutural proporcionado pelo desenvolvimento capitalista, que, em
um novo contexto, favoreceria ao estabelecimento de outro termo, reconhecendo sua posição
estrutural no sistema – população em situação de rua. Esta divisão entre categorias e contextos
sócio-históricos é definida por Silva da seguinte maneira:
Assim, não estudamos “os mendigos” ou os “vagabundos” da era préindustrial e início da industrialização européia, ou ainda os “andarilhos
tradicionais” americanos do final dos anos 1800 e início dos anos 1900, ou
mesmo os “hippies” de tempos mais recentes. Minha atenção voltou-se para o
fenômeno população em situação de rua no Brasil, em anos recentes, no
contexto das mudanças no mundo do trabalho e outras transformações
societárias promovidas pelo capitalismo contemporâneo. (SILVA, 2009, p.91)

A partir das abordagens apresentadas até aqui, percebe-se que o início dos estudos sobre
a mendicância também se dá no macrocontexto sócio-histórico do desenvolvimento capitalista
contemporâneo; e todos esses esforços também indicam a preocupação em localizar tal
experiência social na dinâmica capitalista. Não fica inteiramente clara a possibilidade de
relacionar os mendigos a um passado pré-industrial, enquanto a população de rua a um contexto
capitalista, visto que esta separação é anacrônica e desconsidera a especificidade que atribui
sentido aos conceitos, ao tomá-los retrospectivamente. Portanto, é importante considerar que
tanto na bibliografia que se refere a mendigos, quanto a que se refere à população em situação
de rua, estamos diante da mobilização de nomenclaturas distintas para nos referirmos a

16

Note-se que tanto Stoffels como Silva consideram a presença de pessoas vivendo nas ruas como um fenômeno
urbano. Embora não venha a ser aqui considerada, há referências à presença de indivíduos sob localização social
semelhante entre os pobres do mundo rural manifesta no acolhimento de andarilhos que são reconhecidos pela
situação de passagem.
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situações em um contexto semelhante, que resultaram em análises que comungam diversos
aspectos entre si17.
Tendo a concordar que tais categorias foram utilizadas como forma de referenciar
pessoas que ocupavam um domínio desconhecido e de difícil classificação, algo presente até os
dias de hoje. Como explicam Vieira; Bezerra; Rosa (2004, p.17), a desigualdade e a pobreza
não são privilégio de tal ou qual momento histórico em específico, se modificam no espaço e
no tempo e não se encerram apenas no fator econômico (VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 2004,
p.18). Ainda que isso não signifique desconsiderar a esfera econômica e os impactos do
desenvolvimento capitalista em sua composição, mas reconhecer a multiplicidade de
determinações que dinamizam suas causas e as formas como os que ocupam tais posições se
dão a ver e até mesmo reinterpretar suas condições.
Um posicionamento bastante difundido no campo de debates pode ser explicitado na
formulação de Escorel (1999, p.163), quando a autora aponta a diferenciação mais marcante
produzida entre seus interlocutores – porta-vozes institucionais e pessoas que moram nas ruas.
Escorel argumenta que “O termo politicamente correto em uso é morador de rua, e entidades
ligadas à Igreja preferem sofredor de rua.” (ESCOREL, 1999, p.163). Com esta formulação a
autora anuncia um entendimento que se estabeleceu como algo comum no campo de estudos:
trata-se da justificativa de que o termo população em situação de rua ou população de rua é
produzido na tentativa de alcançar um conceito alternativo à estigmatização presente no termo
mendigo. A partir do entendimento de que a classificação como “mendigo” carrega em si
negatividade e “obscurece a condição de trabalhador” (ROSA, 2005, p.63).
A sugestão amplamente divulgada nos circuitos de intervenção e debate sobre o tema é
que a utilização do termo “população de rua” apareceu como forma de indicar a
heterogeneidade de grupos fragilizados em seu viver, que ocupam e utilizam o espaço público
como forma de realizar a manutenção dos diversos aspectos de suas vidas. Na tentativa de
ultrapassar classificações consideradas estigmatizantes, o termo população de rua teria ganhado
adesão, principalmente a partir da segunda metade dos anos 1990. No entanto, o acordo
genérico de ultrapassar formas estigmatizantes não gerou inicialmente amplo consenso, seja
entre pesquisadores ou interventores sociais e agentes de Estado. Como salientado por Mendes
(2007),
Não existe um acordo entre os pesquisadores ao definir, entre migrantes,
trabalhadores itinerantes, trecheiros – pessoas que vivem pelas estradas,
17

Refiro-me aos trabalhos que se dedicaram a entender a vida na rua a partir da chave interpretativa do trabalho,
desemprego e desenvolvimento do sistema capitalista, como demonstrei até o momento.
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passando pelas cidades sem nelas se fixar -, camelôs, catadores de papel,
prostitutas, mendigos, desabrigados etc., quem deve compor a população de
rua. Além disso, um pesquisador, ao escolher uma definição, se depara com
uma segunda dificuldade: a de distinguir, entre as pessoas que vivem nas ruas,
das ruas ou em condições precárias de habitação, aquelas que se encaixam ou
não na definição em questão. (MENDES, 2007, p.4)

A citação ilustra a dificuldade de definição que perpassou tanto a academia quanto nas
definições operadas por militantes, voluntários que trabalham com a questão, profissionais de
diversas áreas e mesmo entre agentes públicos. Trata-se do questionamento sobre quem são e
quais características enquadram determinadas pessoas nesta definição.
Tal complexidade também pode ser percebida na literatura estrangeira sobre o tema, que
identifica no homeless (no inglês) e sans domicile fixe - SDF (no francês), figuras semelhantes
àquelas referidas atualmente no Brasil por população de rua ou população em situação de rua.
É curioso notar que em ambos os casos, em uma tradução livre, trata-se respectivamente de
pessoas “sem casa/lar” e “sem domicílio fixo”. Ou seja, a falta da casa/domicílio fixo é a
principal característica da nomenclatura em diversas línguas, como demonstra Kasper,
Definidos, de modo geral, pela ausência de domicílio, os moradores de rua são
denominados, em várias línguas, a partir da privação: em inglês homeless,
geralmente traduzido por sem teto, wohnungsloser em alemão, isto é, aqueles
que perderam a moradia. O interessante dessas expressões é a ênfase particular
de cada uma: ao homeless falta o home, que não é exatamente a casa, mas o
espaço doméstico, que, aliás, não está sempre ausente das moradias de rua
(pelo menos em São Paulo), como nossa pesquisa tende a mostrar. A
denominação comum na França, sans domicile fixe, comumente abreviado em
S.D.F soa, por sua vez, como uma questão de polícia. Possuir um domicílio
fixo tem mais a ver com o controle social do que com o conforto pessoal (ao
contrário do home). (KASPER, 2006, p.47).

De modo complementar, outro aspecto importante é que dentre as variadas situações,
em quaisquer das línguas citadas, existe algo que está para além da falta de moradia. E que não
se inscreve a partir de uma ou outra falta isolada, tampouco se restringe unicamente à questão
econômica, como demonstra Gaboriau,
Ser uma pessoa sem domicílio não significa apenas viver uma condição
objetiva nas ruas. É também conhecer uma situação social de dominação.
Condição de vida objetiva sem domicílio e forma de dominação social
caminham juntas. O sofrimento psicológico que resulta da existência nas ruas
é tanto uma consequência da vida “dura”, em condições de desconforto e de
incerteza, como da vida numa posição de dominação social, com as
humilhações e o desdém que ela implica, e o sofrimento de ser posto “de lado”.
(GABORIAU, 2010, p.45)
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No caso dos Estados Unidos também existe diversidade de situações englobadas sob o
termo homeless: “É em torno do valor do trabalho que se organiza a concepção americana: o
hobo é o trabalhador móvel, o bum é o clochard que não trabalha. A noção de homeless vai
reagrupar esses dois tipos”. (GABORIAU 2010:49). Enquanto no caso francês:
O conjunto de pessoas designadas por SDF, sans-abri (sem abrigo), sans-logis
(sem alojamento), vagabonds (desocupados), mendiants (indigentes ou
mendigos) e clochards (mendigos ou vagabundos) é extremamente
heterogêneo (DAMON & FIRDION, In PAUGAM 1996, p.374-376 apud
ROSA, 2005, p.62).

De forma semelhante ao caso brasileiro, nota-se que a definição não é tarefa fácil. Mas
a busca por uma explicação que abarque sua diversidade permanece em vista e passa a ser cada
ver mais abrangente. Segundo Rosa (2005), considera-se a população em situação de rua como:
[...] um segmento heterogêneo de trabalhadores progressivamente alijados do
mercado de trabalho formal, que exercem atividades profissionais
intermitentes e instáveis, de baixa remuneração, e não tem residência fixa,
vivem a alternância da moradia em pensões, em albergues e nas ruas da cidade
e, para se alimentar, valem-se de pontos de distribuição de comida ou de
centros de assistência social. Para estas pessoas, viver nas ruas significa, hoje
mais do que antes, expor-se a precárias condições de vida e de trabalho e à
violência policial e das ruas, agravada pela presença cada vez mais
avassaladora do crack (ROSA, 2005, p.36).

De maneira semelhante, Silva (2009) sustenta:
[...] um grupo populacional heterogêneo, mas que possui em comum a
pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a
inexistência de moradia convencional regular, fatores que obrigam seus
integrantes a procurar logradouros públicos (ruas praças, jardins, canteiros,
marquises e baixos de viadutos), as áreas degradadas (dos prédios
abandonados, ruínas, cemitérios e carcaças de veículos) como espaço de
moradia e sustento, por contingência temporária ou de forma permanente,
ainda que utilizem albergues para pernoitar, abrigos, casas de acolhida
temporária ou moradias provisórias. (SILVA, 2009, p.136).

Como tentei demonstrar, diversos autores vem se dedicando a produção teórica rumo à
elaboração de definições que buscam dar conta da complexidade do fenômeno. É cada vez mais
notável a existência de autores que vão se dedicar à compreensão por variáveis que ultrapassam
o que os termos “população de rua” e “população em situação de rua” poderiam indicar em seu
sentido mais literal ou descritivo18. Ao contrário disto19, torna-se cada vez mais evidente que a
18

Para um exemplo de uma definição descritiva do fenômeno, ver (MATTOS, 2006, p.38-42). Em seu texto, o
autor tenta articular o significado das palavras da expressão “população em situação de rua” para tentar desvendar
seu significado.
19
Como é possível ver em (ROSA, 2005); (NEVES, 2010); (MELO, 2011); (SCHUCH, 2012).
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produção da definição conceitual é politicamente orientada segundo engajamentos particulares
e tentativas de construção de uma consciência pública – e permanentemente em disputa – acerca
das formas possíveis de compreensão do fenômeno.
As diversas alusões feitas às categorias, tanto nos exemplos de língua estrangeira, como
no Brasil, corroboram para demonstrar a dificuldade de encerrar experiências sociais diversas
em uma mesma categoria. O que fica explicitado, portanto, é que todos esses exemplos
apresentam uma regularidade, a saber, o fato de que estas terminologias carregam em si a
tentativa de fazer caber ou mesmo enunciar experiências diversas, possibilitando um termo
genérico para anunciar modos de vida que dividem certas condições em comum, e que ao
mesmo tempo, considera a diversidade interna que não é capturada por um termo descritivo de
situações particulares.
Para tentar dar contornos distintos à problemática, valorizarei perspectivas analíticas
adotadas por Neves (2010; 2010b) de forma ampliada: primeiramente, aludo à ideia de uma
‘categorização deformante’, tal como na feliz expressão cunhada pela autora, posto que
particularmente interessante para problematizar o desafio da classificação das formas de viver
na rua e sua diversa nomenclatura. Paralelamente, utilizo também a ideia de uma “categorização
requalificante”, como elaboração politicamente motivada para a construção de identidade
coletiva.
Segundo Neves, categorias deformantes são “[...] termos [que] deformam as razões
dessa própria experiência social, ressaltando um suposto perfil ou estilo de vida: mendigos,
vagabundos, homeless, sans domicile fixe, população ou morador de rua.” (Neves, 2010, p.12);
são “[...] termos designativos de situações miseráveis de vida, especialmente aquelas
reconhecidas pela exposição dos pobres à vida pública ou ao ambiente de rua.” (Neves, 2010b,
p.99). Como um contraposto às categorias deformantes, Neves indica a existência de uma
produção de “investimentos políticos requalificantes” (Neves, 2010b, p.99) ou ainda, um
“trabalho político de requalificação social” (Neves, 2010, p.12).
Utilizando a ideia da autora e alongando suas consequências, entendo que tais
expressões tratam especificamente do esforço político por parte de determinados setores sociais
que produzem ressignificação, substituição ou invenção de novos termos com sentido político
renovado: tais termos revelam a importância de reconhecer a necessidade de dotar determinado
segmento de direitos, tais como políticas sociais e, paralelamente, apontam os fatores que
impedem a realização plena de suas potencialidades conforme as características específicas.
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Compreendo que a utilização dos termos, nomes e qualificações sociais não devem ser
tomadas como algo trivial. A linguagem e a escolha de termos para enunciar a pluralidade de
situações e formas de vida nas ruas tem papel central em sua politização e sua inserção na
gramática dos direitos. Tal como demonstram Wilson & Mitchell (2003), Hastrup (2003) e
Moore (2001), o reconhecimento de direitos específicos está diretamente atrelado à criação de
um vocabulário particular voltado para a produção destes novos direitos. A tensão entre
categorizações deformantes e as categorias requalificantes são, portanto, reveladoras das
disputas classificatórias sempre em jogo no processo de luta por expansão das garantias sociais.

Rearranjos da politização da categoria
Ainda que os antecedentes que forjam os termos e definições mostrem os primeiros
contornos na década de 1950, na cidade de São Paulo, estas iniciativas ganham força e se
configura uma atividade mais intensa, com mobilizações no que diz respeito à ausência de
políticas públicas destinadas ao segmento. Ainda em 1990, a gestão da Secretaria Municipal do
Bem-Estar Social (Região Sé-Lapa) em São Paulo, organiza um Fórum Coordenador dos
Trabalhos com a população de rua. A questão sobre o conceito se atualiza a partir da
necessidade de criar uma linguagem em comum que possibilitasse o diálogo entre poder
público, organizações religiosas, demais organizações da “sociedade civil” e as próprias
pessoas em situação de rua. É no interior desse fórum que o termo população de rua passa a ser
mais utilizado, para além da definição usada pela OAF, que designava a pluralidade de situações
descritas anteriormente.
Aos poucos, o debate foi ganhando nuances na medida em que cresceu e se expandiu,
tornando-se algo cada vez mais presente no cotidiano das cidades. Junto a isto, se entrelaçam
novos discursos, práticas e instituições que refletem sua presença marcante. No bojo dessas
transformações nos grandes centros, o fenômeno torna-se uma questão a ser amplamente
debatida:
Até então inumerável, invisível e inominável, nos últimos trinta anos a
experiência de rua ganha número, visibilidade e nome próprio – população de
rua – e assim entra na cena do espaço público paulistano e também de outras
cidades do Brasil. Particularmente no centro de São Paulo a população de rua
parece que está em todo lugar. É alvo de discursos e olhares, regimes
enunciativos e de visibilidade. São implantados insistentes dispositivos para
se ouvir, ver, registrar e falar da população de rua. Discursividades múltiplas
são incitadas: declarações públicas, artigos de jornais, periódicos científicos,
monografias, pesquisas estatísticas, livros-depoimentos. Visibilidades
também são suscitadas: câmeras, filmes, fotos, sistemas de informação,
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mapeamentos estatísticos, cartazes, manifestações no espaço público. Sem
falar nos agentes, instituições e outras instâncias mais especializadas: ONGs,
albergues, uma lei municipal própria, blogs de discussão, datas e periódicos
específicos, Pastoral do Povo da Rua, fóruns e mais fóruns, e, agora, um
comitê interministerial próprio e um movimento social de escala nacional.
(DE LUCCA, 2007, p.19).

Esses fatos produziram efeitos importantes. O processo de constituição de uma
organização em torno do debate sobre população de rua no Brasil sintetiza fatos que foram
determinantes para um rearranjo das formas de compreensão da questão. Dentre eles, entendo
que os principais espaços de definição mais normativa sobre a categoria foram: a publicação da
Pesquisa Nacional Sobre a População em Situação de Rua, em 2009, e o Decreto 7.053/2009,
em que se define o segmento populacional que será alvo da Política Nacional da População em
Situação de Rua;
Parágrafo único. Para fins deste Decreto, considera-se população em situação
de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza
extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência
de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as
áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária
ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite
temporário ou como moradia provisória. (Decreto N° 7.053, de 23 de
dezembro de 2009)

Em certa medida, a definição do segmento a ser atendido pela Política Nacional altera
consideravelmente o quadro de questões sobre a categoria, visto que esta “consagração estatal”,
nos termos de Lenoir (1989, p.89), concede um tipo de legitimidade específica e o transforma
em um problema social que exige soluções e intervenções coletivas, “[...] muitas vezes sob a
forma de regulamentações gerais, direitos, equipamentos, transferências econômicas, etc.”. Na
prática, o que pode se observar é que, aos poucos, criam-se modalidades de gestão de certo
segmento populacional que passa a responder por uma “política da população em situação de
rua”, assim como os equipamentos específicos destinados, investimentos e adesão da política
em vários níveis de governo (federação, estado e município), e, como consequência, essa pauta
política particular – assim como a categoria – vai se popularizando nacionalmente.
Não se trata aqui de afirmar que o marco legal estabeleça uma definição unívoca ou
necessariamente mais acertada que qualquer outra. O limite da definição legal e da
institucionalização da categoria população de rua é exposto no trabalho de Frangella (2009,
p.67), quando afirma que a formação da população de rua, enquanto sujeito de direito,
permanece longe de abarcar a questão em sua dimensão cotidiana. Em outras palavras, a autora
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chama atenção ao fato de que não devemos perder de vista que a utilização das nomenclaturas
comporta diversos usos sociais. A autora opta por uma adoção das categorias de acordo com as
nomeações e classificações feitas no contexto empírico a que se dedicou em pesquisa, e esta
postura tem sido recorrente em outros trabalhos, principalmente em etnografias que se dedicam
a compreender as formas como os próprios sujeitos se compreendem e assumem as
classificações.
Exercício semelhante é realizado por Schuch (2012, p.21-22), quando se contrapõe a
certo tipo de essencialismo conceitual que se apressa em reificar categorias, pressupondo
artificialmente a redução de tensões inerentes às complexidades do vivido, em que as
classificações se manifestam de forma diversa. E também por Martinez (2011, p.33), ao relatar
os limites da definição de um perfil populacional, assim como o que se perde ao adotar
categorias definitivas e de baixo potencial explicativo frente às dinâmicas múltiplas das
trajetórias de rua (MARTINEZ, 2011, p.40). No último caso, o termo população de rua é
utilizado quando trata das questões relacionadas às instituições que operam a gestão das
políticas, enquanto “trajetórias de rua” para referir a questões relativas aos usos e modos de
percepção do ponto de vista de quem vive nas ruas. Contudo, nas três autoras citadas, a crítica
à categoria não significa seu abandono e sim uso definido por planos discursivos diferentes e
de forma circunstancial.
A partir da bibliografia temática, é possível perceber um cuidado e até mesmo o
incômodo no que diz respeito à utilização de um único termo para manifestar as formas de vida
nas ruas e instituições destinadas ao atendimento do segmento, como se o termo população de
rua anunciasse a mitigação de suas especificidades e particularidades, de modo a suprimir ou
eclipsar a diversidade existente na experiência vivida na rua.
Um dos principais percalços neste entendimento é a expectativa de que termos como
população de rua, em situação de rua ou pessoa em situação de rua, sejam entendidos como um
tipo de identidade a que as pessoas poderiam aderir. O que acontece frequentemente é que os
termos não são utilizados dessa maneira e esse fato é rapidamente reconhecido, principalmente
em trabalho de campo, quando percebe-se que a vida nas ruas comporta uma infinidade de
termos, classificações e identidades mobilizadas de acordo com estratégias e contextos
específicos, por pessoas que não se reconhecem na expressão população de rua/população em
situação de rua. Exemplos disso seria termos como: trecheiro, maloqueiro, morador de rua,
habitante de rua, dentre outros.
Outro recorrente grupo de distinções aparece no trabalho de Vieira, Bezerra e Rosa
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([1991] 2004, p.94), ao tratar da divisão da população de rua a partir do tempo de permanência
nas ruas. Nesta leitura aparecem três formas de compor o segmento: “ficar na rua circunstancialmente”; “estar na rua - recentemente” e “ser da rua - permanentemente”. Tratase, respectivamente: 1) Aquelas pessoas que acabam vivendo alguma dificuldade que lhes
coloca circunstancialmente nesta situação, mas que ao mesmo tempo tem grande receio em
dormir na rua e buscam rapidamente alternativas. 2) As pessoas que adotam a rua como
possibilidade e já não a entendem como tão ameaçadora. Esforçam-se para obter recurso para
o pagamento de pensões, buscam emprego, mas também podem utilizar a rede de serviços
socioassistenciais. 3) Pessoas que já acumulam maior tempo em situação de rua e que
apresentam mais marcas do processo causado por esta experiência. São aqueles que se
estabelecem com maior grau de inserção nas redes próprias da rua.
A diferença entre “ficar, estar e ser” trata de componente importante no que diz respeito
à vida nas ruas, ou seja, o tempo de duração e permanência. No entanto, muitas vezes esta
distinção é compreendida de forma problemática, por exemplo, como forma de explicar a
diferença entre “população de rua” e “população em situação de rua”. Existe um entendimento
relativamente disperso, principalmente entre os/as trabalhadores/as da assistência social, que
por vezes compreendem a “população de rua” como pessoas que moram nas ruas
permanentemente, durante muitos anos, ou seja, aqueles considerados por “serem” da rua, por
vezes chamados de crônicos de rua pelos profissionais em contextos de atendimento. Enquanto
a “população em situação de rua” é por vezes utilizada para explicar aquelas pessoas que estão
provisoriamente na rua, que “ficam” ou “estão”, mas não “são”. Sobre este aspecto, é possível
perceber a existência de outra interpretação da questão:
O que unifica essas situações e permite designar os que a vivenciam como
população de rua é o fato de que, tendo condições de vida extremamente
precárias, circunstancialmente ou permanentemente, utilizam a rua como
abrigo ou moradia. (VIEIRA, BEZERRA E ROSA, 2004, p.94).

Apesar de não ter encontrado até hoje maiores explicações a respeito da distinção entre
população de rua e população em situação de rua, a partir de conversas com pessoas que
presenciaram muitos dos debates e atividades em que os termos começaram a ser utilizados.
Tudo indica que o termo “população de rua” foi o primeiro a ser utilizado, tanto na bibliografia,
quanto nas instituições de atendimento. Sobre o termo “população em situação de rua”, tenho
apenas uma sugestão: trata-se de uma adaptação inspirada no intenso debate sobre a questão
das crianças e adolescentes vivendo nas ruas entre a virada dos anos 1980 para os anos 1990.
Neste contexto houve tentativa de desnaturalizar a vida na rua como uma condição dada
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aprioristicamente – encontrada em expressões como “criança de rua”, “meninos e meninas de
rua” e “morador de rua” – que, supostamente, afirma que determinadas pessoas são de rua.
Deste modo, existiu um trabalho de produção de outros termos para afirmar que a vida na rua
é sempre algo situacional, com a intenção de desnaturalizar a ideia de condição que estabelece
uma perspectiva como se algumas pessoas fossem naturalmente de rua, desconsiderando as
trajetórias e circunstâncias em que essas pessoas passam a viver assim.
A partir dessa mesma diferença de termos, percebe-se também que existem utilizações
circunstanciais, principalmente em contextos institucionais. Por exemplo, afirma-se que
determinadas pessoas não podem ser consideradas em “situação de rua” na medida em que estão
fazendo uso de espaços institucionais, como centros de acolhimento provisório. Ou ainda, dizse que determinada pessoa não tem um projeto de saída das ruas, portanto, não pode ser
considerada em situação de rua, pois ocupa aquela situação de forma indeterminada.
Sobre esse aspecto ainda, há frequência de entendimentos que enredam a questão das
categorias, com relação ao tempo de permanência e os projetos de saída da rua para definir se
é ou não conveniente o uso dos termos. Por exemplo, Barros (2004, p.16-17) problematiza a
utilização do termo “politicamente correto” – população em situação de rua – por entender que
se trata de uma indicação como se quisesse afirmar que “[...] um dia não mais estarão ou serão
de rua. Mas algo parece falso nessa afirmativa”. De modo análogo, Ferraz (2012, p.31-32)
entende que a ideia de “situação” destaca o caráter transitório da experiência, contudo,
problematiza seu uso em virtude de não parecer que “[...] essas pessoas tenham o projeto de
voltarem a suas casas”.
Ainda que existam casos em que se estabeleça diferença entre os termos a partir do
recorte temporal e das formas de estabelecimento, ocupação e permanência. O que pude
perceber é que na maioria das vezes, pelo menos contemporaneamente, os termos são
compreendidos como sinônimos, ou ainda, população de rua é utilizado, principalmente na
oralidade, como forma de encurtar o termo população em situação de rua20.
O que considero importante demarcar é que do final dos anos 1970 em diante, muito se
produziu sobre as distintas formas de sobreviver nas ruas. Portanto, quando se fala em
heterogeneidade da vida na rua, compreende-se a existência de trecheiros que viajam de uma
cidade a outra, a pé ou de carona, arrumando serviços temporários. Mas também os chamados
pardais, que vivem em um mesmo território e que estabelecem relações duradouras com os

De forma análoga ao caso francês (dos SDF – Sans Domicile Fixe), é cada vez mais comum encontrar a
abreviação PSR em documentos e textos da gestão pública, referindo-se a População em Situação de Rua.
20
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domiciliados da localidade que ocupam, realizam bicos, trabalham com coleta de materiais
recicláveis e fazem uso da ajuda e caridade de terceiros. Trata-se também de pessoas que
dormem na rua de modo sazonal, temporário ou permanente, ainda que estejam na rua há
poucos dias ou há anos, havendo ou não projeto de saída. Em baixios de viadutos, praças,
debaixo de pontes, em buracos no chão, em depósitos escondidos nos viadutos destinados aos
serviços de manutenção da cidade e demais esconderijos e espaços improvisados. Pessoas que
frequentam equipamentos de acolhimento provisório, centros de convivência e outros espaços
públicos ou privados, destinados a pessoas sem domicílio. Alguns deles constroem malocas em
calçadas e praças e as estruturam mimeticamente tal como a organização de uma casa, com
quarto, banheiro e cozinha. Alguns ficam em grupos, as chamadas bancas, outros preferem
permanecer sozinhos, de forma sedentária ou nômade, de forma permanente ou sazonal,
utilizando serviços populares de aluguel de quartos, cortiços, pensões, por vezes morando de
favor. A lista de possibilidades se estende.
A experiência sobre essa dificuldade de categorização fez com que a Federação
Europeia de Organizações Nacionais que trabalham com os Homeless21, desenvolvesse
tipologia concernente às formas de ocupação da rua e exclusão habitacional e teve como
principal objetivo produzir formas de compreensão da questão de modo a produzir uma
linguagem comum na Europa22. Nessa classificação – traduzida em português pela própria
FEANTSA23 – aparecem quatro subcategorias: “Sem abrigo”, “sem alojamento”, “habitação
precária” e “habitação inadequada”24. As pessoas consideradas sem abrigo são as únicas que
estão de fato dormindo na rua, as outras três categorias subsequentes tratam de outras
modalidades de moradia, que vão das instituições para acolhimento de pessoas em situação de
rua, imigrantes, instituições médicas e mesmo prisionais, vítimas de violência, ou ainda, as
formas precárias de habitação irregular em automóveis e outros alojamentos provisórios e
precários.
O que é mais importante destacar, no entanto, é que as características atribuídas à
população de rua e suas formas de moradia e comportamento apresentam diferenciações que
contemplariam muitas possibilidades. Principalmente no que diz respeito ao comportamento e
No original, FEANTSA – European Federation of National Organizations working with the Homeless.
O nome da iniciativa no original é ETHOS – European Typology of Homelessness and Housing Exclusion.
23
Para saber mais sobre a FEANTSA e ter acesso à tipologia ETHOS, ver: www.feantsa.org.
24
No original, em inglês: rooflessness (without a shelter of any kind, sleeping rough); houselessness (with a place
to sleep but temporary in institutions or shelter); living in insecure housing (threatened with severe exclusion due
to insecure tenancies, eviction, domestic violence); living in inadequate housing (in caravans on illegal campsites,
in unfit housing, in extreme overcrowding).
21
22
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modos de vida – mais do que a questão das formas de ocupação e moradia –, tornando-se tarefa
difícil à identificação de padrões, pois, mesmo quando identificados, percebe-se que seus usos
se alteram com grande frequência.
Considerando o exposto até aqui, compreendo a preocupação crítica sobre a
essencialização dos conceitos e o potencial de anular diferenças em contexto amplamente
heterogêneo. Ao mesmo tempo, esse risco só me parece real caso queira-se entender tais
categorizações – população de rua e população em situação de rua – como se fossem descrições
literais de um modo de vida, algo que me parece ser um erro. De outra maneira, o que se percebe
é que tal produção tratou justamente da elaboração de uma forma generalizável de referência a
uma situação de caráter complexo, heterogêneo e de difícil nomeação. É esse caráter fugidio
que possibilita enunciar de forma abrangente a multiplicidade de situações de vida nas ruas e
instituições de atendimento. Aliás, exercício que parece ser verdadeiro no que diz respeito à
construção de qualquer categoria classificatória para enunciar sobre um fundo comum e
generalista de experiências compartilhadas. Por exemplo, quando falamos sobre negros,
mulheres, homossexuais, trabalhadores, desempregados, favelados, jovens, indígenas,
quilombolas, populações tradicionais, refugiados, imigrantes e demais categorias, não se espera
que os termos anunciem em si mesmos toda multiplicidade de experiências vividas pelas
pessoas reconhecidas ou que se fazem reconhecer nessas categorizações. Pensar uma
“categoria”, nesse sentido, é sempre tarefa acompanhada por certa incompletude, tal como
demonstra Goffman:
O termo “categoria” é perfeitamente abstrato e pode ser aplicado a qualquer
agregado, nesse caso a pessoas com um estigma particular. Grande parte
daqueles que se incluem em determinada categoria de estigma podem-se
referir à totalidade dos membros pelo termo “grupo” ou um equivalente, como
“nós” ou “nossa gente”. Da mesma forma, os que estão fora da categoria
podem designar os que estão dentro dela em termos grupais. Em tais casos,
entretanto, é muito comum que o conjunto total de membros não constitua
parte de um único grupo em sentido estrito, já que não tem capacidade para a
ação coletiva nem um padrão estável e totalizador de interação mútua. O que
se sabe é que os membros de uma categoria de estigma particular tendem a
reunir-se em pequenos grupos sociais cujos membros derivam todos da
mesma categoria, estando esses próprios grupos sujeitos a uma organização
que os engloba em maior ou menor medida. [...] Uma categoria, então, pode
funcionar no sentido de favorecer entre seus membros as relações e formação
de grupo mas sem que seu conjunto total de membros constitua um grupo [...]
(GOFFMAN, 2008b, p.32)

Algo que parece se colocar de forma particularmente promissora é a tentativa de
perceber os impactos que a recente categorização e seu reconhecimento formal por parte do
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Estado pode produzir. Ao mesmo tempo, é necessário reivindicar que, enquanto categoria, seria
absurda a expectativa de que qualquer determinação fosse capaz de descrever a totalidade das
características e experiências de um modo de vida, grupo ou segmento. Categorias sociais são
necessariamente generalizantes, servem para uma referência abrangente, mas são
cuidadosamente produzidas e disputadas como formas de classificação das coisas no mundo. É
a esse processo de produção e disputa, no que diz respeito à população de rua, que tentei chamar
atenção.
O posicionamento adotado aqui é que as disputas em torno dos termos população de rua
ou em situação de rua teve papel fundamental nas lutas políticas atuais. Mesmo que sua
emergência e enquadramento oficial não signifiquem o fim da existência da diversidade de
pessoas que se reconhecem e se reconhecerão a partir de outros termos, inclusive aqueles
compreendidos enquanto estigmatizantes – como é o caso do termo mendigo25; ou ainda, termos
que denotem práticas e modos específicos de morar na rua. Conforme apontado por Rosa:
Ainda que a designação população de rua apresente lacunas, é importante
frisar que seu uso significou um momento específico importante, porque
tornou visível a questão das pessoas que moram e sobrevivem nas ruas e
tentou contemplar a variação de suas formas, e também permitiu a instituição
de uma nova modalidade de política pública, comprometendo o Estado com
sua implementação. (ROSA, 2005, p.66-67).

Ao longo das últimas décadas houve grande esforço por parte de diversos agentes para
colocar essa questão no cenário dos debates públicos. Como tentei demonstrar, é possível notar
que a passagem dos usos sociais atribuídos às categorias, não se dá apenas em uma
transmutação formal. Pelo contrário, seu conteúdo é ativamente produzido e disputado a partir
de discursos específicos e contextuais, ensejadas por diversos agentes em torno da questão. Em
outras palavras, a composição desse campo discursivo e de intervenções é produzido segundo
o resultado das lutas e disputas que se manifestaram de diversas formas, seja nas ações de
agentes do Estado, nas instituições organizadas para o cuidado socioassistencial, filantrópico
ou caritativo, seja por meio de categorias de pensamento e representações coletivas produzidas
em textos e diversos ordenamentos.
Assim, sigo aqui a sugestão de Remi Lenoir (1989, p.73) ao afirmar que, quando se trata
de pesquisas que se dedicam a problemas sociais reconhecidos e debatidos publicamente, é
necessário analisar o processo pelo qual se institucionaliza a questão, a partir do trabalho de

25

Ainda que, via de regra, nota-se que a crítica de termos como mendigo, vagabundo e vadio se estabeleceu de
modo aparentemente hegemônico.
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formulação pública que elabora o reconhecimento e a legitimação da questão enquanto
problema social validado. Nas palavras de Lenoir
Por um lado, seu “reconhecimento”: tornar visível uma situação particular,
torná-la, como se diz, “digna de atenção”, pressupõe a ação de grupos
socialmente interessados em produzir uma nova categoria de percepção do
mundo social a fim de agirem sobre o mesmo. Por outro lado, sua legitimação:
esta não é necessariamente induzida pelo simples reconhecimento público do
problema, mas pressupõe uma verdadeira operação de promoções para inserilo no campo das preocupações “sociais” do momento. Em suma, a essas
transformações objetivas, sem as quais o problema não seria levado em
consideração, acrescenta-se um trabalho específico de enunciação e
formulação públicas, ou seja, uma operação de mobilização: as condições
sociais de tal mobilização e de seu sucesso constituem um outro aspecto da
análise sociológica dos problemas sociais. (LENOIR, 1989, p.84)

As passagens e transformações nos termos utilizados para fazer referência a estas
condições de vida nos auxilia a perceber que a categorização não se dá em forma de uma
determinação, senão a partir de um jogo complexo em que a utilização contextual,
necessariamente multifacetada, ao sugerir formas mais ou menos estáveis de referência,
estabiliza, ainda que temporariamente, os usos e desusos conceituais. Tal compreensão levanos necessariamente a processos conflituosos e contraditórios, pois, ao passo em que o papel
do Estado nesta conceituação influencia as formas com que o campo científico e o senso comum
irão refletir sobre a categoria, isso não impede que paralelamente se desenvolva reflexões
teóricas que fazem a crítica e que catapultam o conceito para outro horizonte de interpretação,
revelando assim o caráter dinâmico e processual das disputas classificatórias (Bourdieu 1996;
Sayad 1999).
Apesar dos esforços de afirmação do caráter complexo e contextual do fenômeno e das
diversas combinações e possibilidades implicadas nas formas de vida na rua, existe de forma
imbricada o esforço político de construir as condições de elaboração de categorizações que
favoreçam ao acesso e garantia de direitos. Este fato pode ser visto segundo o investimento por
parte de diversos porta-vozes de organizações de cunho religioso, ONGs e porta-vozes de
demais movimentos sociais a fim de refletir e estabelecer outro patamar de entendimento sobre
o fenômeno. A saber, mobilização incentivada pela vontade de politização da categoria e das
pessoas que circunstancialmente responderiam ou se beneficiariam por seu enquadramento na
definição.
A partir da clássica formulação de Bourdieu (1989, p.236-237), percebe-se que é próprio
das representações sobre o Estado que, a partir de determinados atos, se reconheça aquilo que
na verdade se cria, na medida em que nomeia, classifica e confere o estatuto de realidade às
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coisas e aos grupos sociais. O caso da conceituação oficial (via Decreto) do termo população
de rua é um exemplo daquilo que o autor se refere por “atos de nomeação” ou “instituição”. A
questão da classificação, no caso da população de rua, ganha novos termos na medida em que
se estabelece uma definição para fins de uma política nacional, legitimada por
institucionalidades estatais. Mas tornar um segmento “sujeito de direitos”, particularmente
direitos criados para atender a especificidades que foram demandadas e construídas no bojo dos
processos que fazem falar entre si interesses e perspectivas diversas, constitui em si mesmo um
fenômeno à parte. Conforme Bourdieu:
Ao enunciar, com autoridade, que um ser, coisa ou pessoa, existe em verdade
(veredito) em sua definição social legítima, isto é, é o que está autorizado a
ser, o que tem direito a ser, o ser social que ele tem o direito de reivindicar, de
professar, de exercer (por oposição ao exercício ilegal), o Estado exerce um
verdadeiro poder criador, quase divino (uma série de lutas, aparentemente
dirigidas contra ele, reconhece, de fato, esse poder ao lhe pedir que autorize
uma categoria de agentes determinados – as mulheres, os homossexuais – a
ser oficialmente, isto é, pública e universalmente, o que ela é, até então, apenas
para si mesma). (BOURDIEU, 1996, p.114)

O reconhecimento por parte das agências do Estado é resultado de anos de mobilizações,
cujo pano de fundo produz expectativas sobre possibilidades de salvaguarda da cidadania e
produção de direitos26. Por sua vez, a definição da população em situação de rua por parte do
Estado, através do Decreto 7.053/2009, que institui a Política Nacional da População em
Situação de Rua, produz categorização, e, consequentemente, uma imagem normativa de
processos complexos e multifacetados. Portanto, há de se refletir que a produção de um
enquadramento institucional da categoria população de rua por parte do Estado tem efeitos
bastante incisivos. Dito de outra maneira, é perceptível que a categoria população de rua, seja
enquanto designação de um fenômeno amplo ou como modo de vida específico, não dá e nem
poderia dar conta da pluralidade de modos de viver e habitar a rua, visto que, por princípio,
categorizações são da ordem da generalização. Ao mesmo tempo, ela oferece uma imagem a
ser vista, constitui vocabulário comum e marca um momento político de disputas, ampliando o
leque das possibilidades de incorporar direitos e serviços específicos a um segmento
populacional heterogêneo, fragmentário, cambiante e de fronteiras fugidias.
A heterogeneidade no caso da população de rua é em grande parte reivindicada por
agentes que desejariam abarcar a construção de seu perfil, exercício, aliás, caricaturado em
Um aspecto que parece ser decisivo na formatação de lutas e processos entendidos como “avanços” na agenda
das organizações em torno da população de rua foi a ascensão do Partido dos Trabalhadores à Presidência da
República. Ainda que não tenha acumulado dados suficientes para aprofundar o tema, a questão parece ter um
papel centrar na perspectiva dos agentes envolvidos nessa mobilização.
26
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qualquer situação. Pensá-la é investir na implosão de limites disciplinares e morais, e a tal modo
que seja possível entender que a vida em situação de precariedade não corresponde a uma
experiência de mutilação nos projetos, nas ambições, nos modos de construção e
reconhecimento de situações de sofrimento e banalizações, nos cuidados com a saúde e com
percepções que não alcancem este supostamente almejado estado. Enfim, reconhecer que os
princípios constituintes desta situação englobam múltiplos aspectos. Sua particularidade se
encontra justamente na variedade de comportamentos e na possibilidade de uma grande
variação de características e combinações.
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CAPÍTULO 2 – Uma história possível do Movimento Nacional da
População de Rua - MNPR

Quando se fala em organização das pessoas em situação de rua logo surge a
questão se elas reúnem condições para se mobilizar coletivamente, já que
estão submetidas a duras situações de vida.
Nas ruas percebe-se isolamento e conflitos. No entanto, verifica-se que a
própria sobrevivência exige organização e colaboração para cuidar da vida,
como alimentação, proteção contra o frio e durante o sono.
Neste sentido, o MNPR surgiu para enfrentar os riscos na rua. E mais, para
repudiar o preconceito, a discriminação, as violações dos direitos humanos,
e também reivindicar políticas públicas que assegurem a dignidade desta
população.
(MOVIMENTO NACIONAL DA POPULAÇÃO DE RUA, Cartilha para
formação política: Conhecer para lutar, 2010).
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Aprender a explicar a caminhada
Entre os meses de março e abril de 2015 realizei parte do trabalho de campo em
Salvador, Bahia. Em um dos dias em que estive na sede do MNPR em Salvador acompanhando
as atividades cotidianas, logo após uma reunião para comunicação de informes, Maria Lúcia 27
me chamou para acompanhar uma reunião com a assistente social que seria supervisora de
estágio e a estagiária a quem ela acompanharia. A reunião tratava de uma apresentação sobre o
MNPR e os desafios do trabalho com a população de rua. Ajudei Maria Lucia com a instalação
do projetor e ela abriu sua apresentação para informar sobre o movimento às parceiras que
começariam novo trabalho na sede.
Antes de iniciar de fato sua apresentação, Maria Lucia aponta primeiras impressões com
certa informalidade: o MNPR é formado por homens e mulheres que vivem ou viveram nas
ruas; o protagonismo é da rua; o movimento se esforça para discutir com a gestão pública, porém
é apartidário: O PT (Partido dos Trabalhadores) é a bola da vez no governo, mas amanhã a
gente não sabe, o papel do movimento é cobrar, independente de quem está no poder; Política
pública para população de rua tem que ser intersetorial, não é só questão da assistência social,
mas também da habitação, saúde, esporte e lazer, cultura, direitos humanos, segurança
alimentar, acesso à justiça e segurança pública. Depois de disparar algumas de suas impressões,
Maria Lucia se organiza para começar de fato a apresentação:
Viver na rua retrata justamente o resultado de um cenário que é observado
desde tempos remotos. Isso não é uma coisa que aconteceu hoje, é uma coisa
que vocês podem ter percebido hoje, mas isso acontece desde que Roma é
Roma, desde Luis XV, desde a escravidão, quando a Princesa Izabel libertou
todo mundo no dia 13 e não se lembrou do que ia acontecer com eles no dia
14. Então essa questão de situação de rua está há séculos e séculos ai. (Caderno
de campo, Salvador, 2015).

Para explicar a história de formação do MNPR, Lucia inicia um tópico sobre “direito à
cidade” e se refere à expulsão das pessoas dos espaços dominados pelo mercado imobiliário,
como uma das motivações para a vida na rua. Por sua vez, ao ocuparem os espaços públicos
das cidades, essa presença na paisagem urbana passa a ser contestada com fúria pelos
domiciliados, produzindo todo tipo de esforços institucionais de remoção para espaços como
abrigos, para fora de prédios e parques, para bairros distantes e sem estrutura, enfim, para fora

27

Coordenadora Nacional que representa o estado da Bahia e à época integrante do Conselho Nacional de Saúde
- CNAS
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das cidades: “É um absurdo pra sociedade ver um morador em situação de rua, porque é meter
o dedo na ferida mesmo, é dizer: - Olha, as coisas não estão bem”.
Em contraposição às sublinhadas ações de repressão e produção de apagamento dessa
presença, Lucia aponta a Constituição Federal de 1988 como marcador da possibilidade de outra
abordagem ao tema: “A nossa Carta Magna diz que todo cidadão tem direito a ser livre, a saúde,
direito a habitação, direito ao trabalho, direito ao lazer, direito, direito e mais direito. E a gente
não tem direito nenhum”.
Lucia direciona o olhar para o reflexo do projetor e começa a passar os slides. Com
autoridade e segurança, indica as datas e ações para explicar a caminhada do MNPR. Essa foi
uma das muitas vezes que pude acompanhar situação semelhante. Após o fim da apresentação,
brinquei com Lucia ao dizer que ela estava “afiada”, que eu havia percebido que ela olhava
pouco para a apresentação e já tinha a história toda na cabeça. Maria Lúcia sorriu e disse que é
solicitada a fazer esse tipo de apresentação tantas vezes, para tantas pessoas e em lugares
diferentes, que já estava confortável com a situação. A história está decorada, mas também
sempre aprende coisas novas, além das novas conquistas, eventos marcantes e ocupação de
espaços políticos que vão se somando enquanto marcos relevantes na história contada sobre o
MNPR.
No desenvolvimento da pesquisa foi perceptível que as narrativas de fundação passam
a serem repetidas, de modo mais ou menos uniforme28. Algumas lideranças se destacaram como
aquelas que detêm maior conhecimento sobre a caminhada do MNPR e são continuamente
requisitados a contá-la, e ainda, determinados eventos, locais e datas despontaram como sinais
diacríticos de uma identidade política. Tal processo parece ser resultado de esforços
empreendidos em eventos e formações políticas dos militantes, que por sua vez, passam a contar
a própria história e assumir informações produzidas em diversos meios, além dos próprios
eventos de formação: a partir da leitura e mesmo na produção de pesquisas, cartilhas e filmes
sobre a população em situação de rua, em conversas informais com outros militantes e eventos
acadêmicos nas universidades e demais espaços que ocupam.
Em cada uma das vezes em que pude presenciar esse tipo de atividade, é notório a
existência de especificidades em cada apresentação, os aspectos enfatizados segundo pontos de
vista localizados diferencialmente de acordo com o lugar que o militante tem na organização,
além da base estadual em que está alocado e atua.
28

Até o momento em que determinada coordenação estadual passa a atuar localmente, produzindo uma narrativa
mais localizada e específica, ainda que diretamente relacionada com a trajetória do MNPR enquanto movimento
nacional.
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Ao mesmo tempo, como existem diferenças, percebe-se que há também pontos em
comum que passam a produzir uma história e que aos poucos vão moldando uma memória
compartilhada. É fundamental, portanto, levar a sério a produção narrativa por parte de agentes
que passam a afirmar marcadores sobre as origens ou “o ponto onde tudo começou”, uma
“história de fundação”. Longe de qualquer intenção totalizadora, trata-se de trazer a tona
elementos repetidamente elencados pelos agentes.
Assim, a produção de uma história possível do MNPR é resultado direto de uma
sobreposição de referências entre narrativas de experiências vividas pelos militantes,
diferencialmente localizados nessa rede de atuações, caminhos, narrativas, formações políticas,
textos acadêmicos, sínteses e documentos, que resultam em narrativas sempre provisórias e com
uma possibilidade intrínseca de transformação. Mas que também é ambiguamente constituinte
e constituído por processos de reificação materializados em uma produção discursiva de
memória e identidade coletiva, algo que me parece particularmente caro às disputas por
representação e legibilidade dos grupos referenciados como movimentos sociais. O que
apresentarei a seguir, portanto, são alguns dos fatos comumente elencados como importantes
para a organização do MNPR, para então elaborar algumas das especificidades do movimento
no presente, destacando narrativas constituidoras de memória e identidade coletiva, tais como
diferentemente veio tomando forma ao longo dos últimos anos.

Comunidade de sofredores: primeiros passos da militância de pessoas em situação
de rua
Quando questionados sobre o início do MNPR, a afirmação mais comum por parte de
suas atuais lideranças remete a trabalhos realizados por membros de um grupo de religiosos da
Igreja Católica, principalmente nas cidades de São Paulo e de Belo Horizonte29, referenciada
pela instituição da Organização do Auxílio Fraterno – OAF.
A história e atividades da Organização do Auxílio Fraterno já foram abordadas
anteriormente em duas publicações: A primeira delas30, coordenada por Griselda Castelvecchi
(conhecida como Nenuca) em parceria com outros membros da instituição, descreve o trabalho
realizado com o povo da rua de São Paulo. A segunda trata31 de um relato autobiográfico escrito
29

Essa afirmação é balizada por documentos, livros publicados e pela narrativa de pessoas que acompanharam
parte dessas atividades, mas nenhum militante do MNPR acompanhou de fato estas atividades.
30
OAF. Somos um povo que quer viver. São Paulo: Edições Paulinas, 1982.
31
CASTELVECCHI, G. Quantas vidas eu tivesse, tantas vidas eu daria! São Paulo: Ed. Paulinas, 1985.
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por Nenuca e aborda em detalhes a história pregressa da OAF, seu envolvimento e dedicação
com os pobres, sua mudança de Montevidéu, Uruguai, para o Brasil, as inspirações causadas
por Dom Ignácio Lezama – a quem se atribui papel fundamental para o início da OAF –, o
trabalho das “Oblatas operárias” até o início do desenvolvimento das ações com o povo da rua.
Contemporaneamente, a dissertação de Daniel De Lucca (2007) também aborda a história e
concepções da organização através de entrevistas em profundidade com alguns membros da
OAF (Irmã Fortunata, Regina e Luiz Kohara) em São Paulo, em seu início32.
Para entender o papel da OAF na história do MNPR me vali dos trabalhos citados
anteriormente, assim como de uma entrevista com Cristina Bove33. Conheci Cristina34 no
primeiro evento nacional do MNPR em que estive presente35, quando foi perceptível o
importante papel que ela exercia como colaboradora da organização, e, até hoje, permanece
presente como uma das mais reconhecidas apoiadoras do MNPR. Cristina foi uma interlocutora
chave, visto que, além de ter participado das atividades da OAF em seu início e seus
desdobramentos em São Paulo, no final da década de 1980, ela se muda para Belo Horizonte e
começa a articular trabalho com metodologia semelhante. Ambas as experiências, em São Paulo
e Belo Horizonte, são comumente reivindicadas como o início da organização de pessoas em
situação de rua, tal como dos catadores de materiais recicláveis, e ela acompanhou de perto
ambas as situações.
Quando entrevistei Cristina em 2015, ela estava às vésperas de completar "50 anos de
Brasil". Ou seja, 50 anos desde que se mudou para o país, em 1965, com apenas 19 anos de
idade. Nascida no Uruguai, em Montevidéu, parte de sua família era militar, mas também foi
marcada por um grande vínculo com a igreja católica através do colégio em que estudou e da
própria convivência familiar e de amigos.
Sua história de militância começa no Uruguai, ainda adolescente, quando participava de
grupos de escoteiros e presenciou a efervescência política da época, com certo trânsito e
conhecimento dos movimentos que lá existiam. Sua mãe participava de grupo político
32

Em virtude dessas publicações, tentarei ser breve com relação à história da OAF, que pode ser encontrada de
forma aprofundada nas citadas referências e passarei diretamente aos aspectos que me parecem mais importantes
para entender o papel da OAF para o MNPR.
33
A entrevista com Cristina foi realizada no dia 27/05/2015.
34
Inicialmente, tinha a pretensão de realizar mais entrevistas com pessoas de organizações que atuaram no início
da organização do MNPR. Mas optei por reduzir a concentração nesses interlocutores. Pelos motivos que explico
no corpo do texto, escolhi realizar uma entrevista com Cristina, dado que, além de ela ter participado do momento
em que a OAF tinha particular papel na organização de pessoas em situação de rua, ela também é uma das
fundadoras da Pastoral do Povo da rua. Também teve importante papel na organização dos catadores de materiais
recicláveis e é uma das poucas pessoas que acompanhou a trajetória de organização do MNPR desde seu início até
atualmente.
35
Encontro de formação em Cajamar, São Paulo, em 2010.
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composto por estudantes, médicos e outros profissionais, que vínculos próximos à igreja
católica. Essa relação entre política, dedicação aos pobres e a igreja católica tinha como
referência direta os padres operários da França, Jacques Loew e o movimento operário dos
estivadores de Marselha, o Padre Francês Abbé Pierre, que na metade dos anos 1950 realizou
junto aos moradores de rua franceses, ocupações nas estações do metrô de Paris, pois era um
dos únicos lugares para que as pessoas pudessem se abrigar do frio.
Ainda nova, Cristina foi influenciada por sua mãe e por esse circuito de atividades e
repertório político em que sua história de militância foi sendo gestada. Em virtude dessas
referências, tinha intenção de ir para França, no entanto houve a possibilidade de vir para o
Brasil atuar com um grupo que sua família tinha contato. O grupo em questão era a recémformada OAF.
Antes mesmo do início da Teologia da Libertação, através dessa influência dos padres
franceses, o grupo que estava atuando no Brasil tinha as mesmas referências em comum. Isso
se deve ao fato de que Nenuca, uma das fundadoras da OAF, também era de Montevidéu e lá
participava de vários movimentos sociais, inclusive, era próxima da família de Cristina: “A
Nenuca era marxista, comunista, economista. Deixou tudo no Uruguai e veio embora. Ela era
da idade da minha mãe, eram contemporâneas. Eu a conheci ainda no Uruguai e tinha noticias
da atuação dela no Brasil”.
Segundo os relatos de Nenuca, em seu livro36, no ano de 1952, ainda em Montevidéu,
ficou sabendo da existência de um monge beneditino-olivetano37 que falava sobre a
consagração a Deus através do trabalho dedicado aos pobres. Esse monge era o também
uruguaio, Padre Dom Ignácio Lezama. Em 1953, Dom Ignácio é enviado pela congregação a
que pertencia para ser capelão do Hospital do Brás, na cidade de São Paulo e inicia trabalho
caritativo junto aos desfavorecidos. Ainda em 1953, inspirada por Padre Ignácio, Nenuca se
reúne com algumas amigas e viaja para o Brasil com a intenção de conhecê-lo. No final do
mesmo ano, retorna ao Brasil definitivamente e fica hospedada no Hospital do Brás, onde o
Padre Ignácio era capelão, e a partir desse contato foram desenvolvendo ações de intervenção
social na periferia de São Paulo, buscaram trabalho nas fábricas juntos aos operários e assim
foi-se formando o grupo das “oblatas operárias”. A partir de 1955, essa fraternidade religiosa
das “Oblatas de São Bento”, junto ao Padre Ignácio, iniciam as movimentações que dariam vida
à OAF, aglutinando pessoas que já estavam em contato com os pobres e buscavam prestar
36

(CASTELVECCHI, G, 1985).
Beneditino diz respeito à Ordem de São Bento ou Ordem Beneditina e Olivetano diz respeito à Ordem de Nossa
Senhora do Monte Oliveto.
37
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algum auxílio, mas que tinham o desejo de se organizarem coletivamente.
Quando Cristina vem para o Brasil, em 1965, não tinha muitas referências do que iria
encontra. O que sabia, até então, era que existia esse grupo que realizava um trabalho
diferenciado, não institucionalizado, morava nas periferias das cidades, trabalhava nas fábricas
e conhecia o povo. Em suas palavras, "os tais pobres que eu não sabia bem quem eram". Assim,
Cristina veio para o Brasil para conhecer tais atividades, com a intenção de permanecer durante
um ano:
Eu vim com a intenção de ficar um ano, meu pai veio me levar e viria me
buscar. Ao chegar em Recife eu fui morar num lugar que tinha com meninos
de rua, um casarão velho. A turma já estava trabalhando com os meninos [que
viviam nas ruas] nos anos 1960, tinham muitos meninos nas ruas. E tinha essa
casa, chamada de "clubinho". Era um espaço em que eles passavam o dia, era
porta aberta38, mas eles praticamente moravam, dormiam lá. Havia espaço
para uns 30, 35 meninos dormirem. E então foi aquela coisa de procurar criar
vínculos, conhecer as famílias dos meninos. Tinham professores que davam
aula e terapia ocupacional. Pronto, quando vi eu já estava morando ali,
aprendendo português com os meninos de rua – o pessoal dizia que eu tava só
falando gíria, ai eu fui estudar português (risos). Minha chegada foi assim e
depois eu não voltei mais, tinha feito minha opção por ficar. (Entrevista,
Cristina, Belo Horizonte, 2015)

O grupo da OAF que realizava trabalhos em São Paulo começou a se expandir. Primeiro
Salvador, depois foram para o Recife, e iniciaram em 1959 o trabalho citado por Cristina, com
meninos de rua e com prostitutas no cais do porto39. Um ano antes de Cristina chegar, Padre
Ignácio falece em Recife. A OAF passa por uma reorganização 40 e cinco anos depois Cristina
se muda para São Paulo. Em São Paulo a OAF tinha uma sede, um espaço físico central e
pequenos grupos que realizavam trabalhos diversos, tais como uma casa para crianças e
adolescentes no bairro do Brás, pequenos albergues para adultos, oficinas para direcionamento
ao trabalho, ronda noturna com abordagem social, dentre outras atividades.
No fim da década de 1970 as experiências práticas e formulações conceituais da OAF
favorecem a experimentação de métodos e do desenvolvimento de novas formas de trabalho
social41. A Teologia da Libertação era familiar para o grupo, assim como as Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs), com forte presença e atuação da igreja junto aos movimentos sociais
no contexto da ditadura civil-militar. Algo que influenciou particularmente o grupo da OAF
38

Instituição total
Nos relatos de Nenuca, durante o primeiro período em São Paulo, o trabalho era principalmente voltado para
“mães solteiras, mulheres prostitutas, presos, presas e egressos das prisões... Ainda não se cogitara da rua.”
(CASTELVECCHI, 1985, p.32).
40
Os detalhes dessa história podem ser vistos nos relatos de Nenuca (CASTELVECCHI, 1985)
41
Segundo De Lucca (2011, p.320), tratou-se de um importante momento de inflexão na trajetória da organização.
39
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foram as diretrizes do Concílio Vaticano Segundo, que deu novas diretrizes para Igreja,
sobretudo as conferências latino americanas realizadas respectivamente em Medellín,
Colômbia (1968) e Puebla, México (1979). Sobretudo a conferência de Puebla é frequentemente
citada por ter sido aquela em que os bispos fizeram uma “opção preferencial pelos pobres”.42
Em meio a essa intensa participação nos movimentos sociais da época, o grupo da OAF começa
a buscar formas de aplicar o “Programa de Puebla” e iniciar um trabalho político com a
população de rua.
A pergunta que a gente se fazia – e isso foi um papel muito da Nenuca, porque
nós éramos mais novas – era como a gente vai, com esse povo da rua, entrar
nesse caminho da igreja? Nós queremos participar disso, mas nós queremos
participar junto com esse povo! A OAF sempre trabalhou de uma forma
diferenciada, então, era uma instituição, mas era uma instituição mais aberta,
muito mais humanizada. As pessoas tinham nome, era como grupos familiares
que se formavam, tinha aquele ambiente de família, de comemorar
aniversário, fazer festa, sabe? Tinha um diferencial, mas a gente sabia que
outros grupos também poderiam fazer isso. Mas essa outra parte ninguém
fazia. A questão era: Como que a gente entra nessa caminhada política de
libertação com este povo? Então a gente passou um processo amadurecendo
tudo isso. A gente ia até Dom Paulo Evaristo Arns43 e ele nos dizia, “Vocês
tem que aplicar Puebla, colocar as comunidades eclesiais aqui no centro da
cidade, porque está tudo na periferia, está tudo pra lá". Aqui no centro ficaram
os cortiços e tinha muita gente nas ruas. Ao mesmo tempo, tinha toda aquela
questão que Frei Beto colocava: "politicamente, não! Quem vai fazer a
revolução são os metalúrgicos, são os operários" (risos). Ou seja, esquece esse
povo! (Entrevista, Cristina, 2015)

Uma importante mudança foi anunciada, tanto que a OAF encerra parte dos trabalhos
de cunho caritativo, posto que seus participantes começam a investir em abordagem mais
comunitária e preconizam ações próxima às pessoas que viviam nas ruas. Essa mudança
metodológica passava pela compreensão de que, por mais que os espaços da OAF fossem
diferenciados, se comparados a outros, não eram suficientes para produzir a politização que se
esperava. Como me explicou Cristina, por mais que fossem lugares interessantes do ponto de
vista do trabalho assistencial, estabelecia-se relação muito individualizada, focada na
assistência e amparo individual. Para realizar o atendimento de modo qualificado, os espaços
de atendimento reuniam de 20 a 30 pessoas, nas palavras de Cristina, tratava-se de um grupo
que “não fazia povo, não fazia luta, não era político”. Assim, em processo de aproximadamente
dois anos, os serviços de atendimento foram sendo fechados, assim como os convênios e
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compromissos estabelecidos anteriormente. As pessoas em situação de rua foram informadas
de que haveria mudanças por vir, até que se marcou uma data limite para encerrar
definitivamente as atividades existentes até então.
Ao abandonarem o trabalho de caridade adotado pela instituição, buscam realizar um
trabalho de aproximação com aqueles que viviam nas ruas, como aliados, e não como
benfeitores44. Produz-se então uma mudança importante na concepção de trabalho a ser
realizado45: “O programa é simples: colocar as bases e abrir os caminhos para reunir o povo
que está disperso. [...] criar o ambiente para que possam refletir essa situação de vida, e começar
uma ajuda mútua que vá além da necessidade mais imediata.” 46.
Na prática, essa concepção tomou corpo na renovação da forma de trabalhar com o
segmento e na tentativa de produzir proximidade com pessoas em situação de rua, muitas vezes
anunciado como ir viver com o povo. Nesse contexto, viver com o povo significou realizar
mudanças drásticas na dinâmica da instituição. Os membros da OAF se dividiram em três
lugares distintos para atuação na região central de São Paulo: o viaduto do Glicério, o Parque
da Luz e o Parque Dom Pedro.
A ideia era ir morar próximo desses lugares, alugar uma casinha e morar.
Algumas pessoas nos acompanharam, por exemplo, o Luiz Kohara47. Nossa
casa começou a ser frequentada, nós íamos para a rua, conhecíamos o povo,
ficávamos ali e fazíamos amizade. Começamos a procurar outra casa perto
para fazer o centro comunitário, porque na nossa casa já estava ficando difícil,
chegou um momento que ficou impossível conciliar. A ideia principal era
participar da vida na rua. A gente não foi morar na rua, mas ficávamos muito
na rua. O pessoal não entendia: “Porque vocês largaram, fecharam, agora estão
aqui. O que é isso?” E a gente foi criando vínculo de amizade diferente, não
vínculo de prestador de serviço, mas para fortalecer o grupo. (Cristina,
entrevista, Belo Horizonte, 2015).

Com a convivência que foram estabelecendo, passaram a realizar missões nas ruas e
assim ficavam entre três a quatro dias em tendas instaladas para acompanhar as pessoas nas
ruas e desenvolver atividades. Nesse período teve início a realização de sopas comunitárias que
não eram apenas feitas e oferecidas aos “pobres carentes”, mas que partiam da colaboração e
da participação coletiva. A sopa era preparada com aquilo que cada um podia levar e também
era produzida de forma coletiva, tornando-se assim um meio agregador de experiências e

44

(CASTELVECCHI, 1982, p.45).
Esta reflexão pode ser vista em (DE LUCCA, 2011, p.320-321) e também em (FERRO 2011)
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(CASTELVECCHI, 1982, p.69).
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convívio. Depois de alguns anos a sopa da Baixada do Glicério ficou famosa, o viaduto foi
fechado e se tornou a associação "Minha rua, minha casa". Paralelamente, outra experiência
marcante corresponde à constituição da “Casa de Oração”, antigo casarão transformado em uma
“igreja dos excluídos”, ressaltando que as pessoas que viviam nas ruas frequentemente eram
expulsas das igrejas tradicionais localizadas no centro da cidade48. O primeiro carrinho para
recolhimento de material reciclável foi adquirido coletivamente e era utilizado em sistema de
rodízio entre as pessoas que queriam trabalhar. O grupo também realizava outras atividades de
caráter lúdico e político, tais como teatro e festas de Natal e Páscoa, seguindo o princípio
sintetizado como “fazer com a população de rua” e não “para a população de rua”.
No período em que Janio Quadros exercia mandato da Prefeitura de São Paulo pela
segunda vez (1986-1888), as ações de higienismo eram dramáticas na cidade e inicia-se também
o processo de retirar as carroças e carrinhos dos catadores, o que motiva a articulação da
associação COPAMARE - Cooperativa de Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais
Reaproveitáveis, no final da década de 1980, no contexto das atividades chamadas “missões”,
em baixo do viaduto do Glicério.
Essa articulação das primeiras associações de catadores veio da rua. O
primeiro carrinho que foi comprado foi na casa de oração, com o povo da rua,
depois a primeira organização que teve foi na comunidade do Glicério, em
torno do carrinho. Tinha o carrinho, cada um saia um dia e era o povo da rua.
Hoje os catadores informais, a maioria que você vê nas pesquisas [sobre
população de rua], se dizem catadores de materiais recicláveis. Mas com todo
esse processo de empobrecimento do povo, muita gente começa a aparecer,
gente que tem casa, tem família e vai trabalhar com a reciclagem, além do
povo dos lixões, que vive lá, que se organiza lá. Não é na rua, mas é no lixão
e as pessoas vivem lá, acampam, constroem seus barracos. (Cristina,
entrevista, Belo Horizonte, 2015).

O resultado dessas experiências é indicado como um processo de formação de
consciência. A posição de “pobre sofredor” é questionada e aos poucos substituída pelo
reconhecimento de uma situação mais ampla e por um sentimento de pertença a um “povo de
sofredores”49 (CASTELVECCHI, 1987, p.113), criação de uma passagem da situação
individual ao reconhecimento coletivo. Os impactos deste processo podem ser percebidos
primeiramente em seu plano de compreensão: pluralizam-se as formas de categorizar,
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Ressalta-se que esta primeira experiência da Casa de Oração ocorreu entre o fim da década de 1970 e começo
da década de 1980 (CASTELVECCHI, 1982, p.98) e esta primeira experiência também sofreu parte das mudanças
metodológicas propostas pela OAF (SILVA, 1988, p.76). Em 1997 uma nova Casa de Oração do Povo da Rua é
inaugurada em novo endereço.
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Na próxima parte do projeto trabalharei especificamente a categoria de “povo de sofredores” e sua centralidade
na constituição de uma identidade política da população de rua.
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constituindo uma nomenclatura alternativa como “povo sem casa”, “povo da rua” e “sofredores
de rua”50. Contrapondo-se à antiga forma, entendida como um modo pejorativo, que se referia
a essas pessoas como “bêbado”, “ladrão”, “vagabundo”, entre outras formas consideradas
estigmatizantes. (Rosa 2005:55).
A produção dessas concepções alternativas foi diretamente influenciada pela religião.
Cristina me explicou que nesse momento havia uma ideia muito forte da noção de povo que
não era apenas o povo da rua, mas um povo a caminho da libertação. Ideia inspirada no livro
de Exodus, da Bíblia, em que o povo se põe a caminhar fugindo da escravidão no Egito e em
busca de libertação:
Essa concepção de povo era muito forte, porque a gente reconhecia que no
trabalho assistencial você trabalha um a um, o indivíduo. Mesmo que faça
grupo, não forma povo. Essa categoria de povo, que não é um, não são dez,
nem quinhentos, é um mil, é muita gente! São Paulo era um caos! Muita gente
chegava de outros lugares e ficavam pela cidade vagando. Na época das
grandes obras, das construções civis, o pessoal vinha “adoidado”. Eles
trabalhavam no que chamavam de ar comprimido e caiam nuns buracos,
morriam muitos ali. Era assim, essa turma vinha e ficava sem rumo. Então nós
trazíamos muito essa noção, nós não somos nem um, nem dois. É um povo
que está assim. (Cristina, entrevista, Belo Horizonte, 2015).

A principal consequência dessa problematização, do “pobre sofredor” ao “povo de
sofredores”, é a criação de redimensionamento das interpretações sobre o fracasso individual,
no sentido de valorizar o reconhecimento da experiência de sofrimento coletivo, que produz
uma comunidade de sofredores.
[...] Na rua não há uma proposta de luta comum, que transforme e crie para
este grupo social novas formas de vida. Por isso, as ações de solidariedade e
fraternidade são mais facilmente assumidas do que a compreensão da
libertação mais geral. [...] Gente da rua que tenha a voz da rua e que possa
partilhar sua enorme experiência de sofrimento com outras comunidades de
empobrecidos, e começar a compreender o que é ter direitos e como precisa
organizar-se para defendê-los. (OAF, 1982, p.93-94).

Da atribuição de responsabilidade a sujeitos que não tiveram sucesso em se estabelecer
como “domiciliados”, emerge a compreensão enquanto vítimas de processos sobre os quais não
têm controle e elaboram-se outros argumentos em torno da mobilização. Estes princípios de
definição da ação prática resultam em eixos de construção ideológica que se cristalizaram em
palavras de ordem recorrentemente anunciadas ainda hoje: “Não escolhemos viver assim”, “O
povo da rua quer viver”, “Somos um povo que quer viver”, “Queremos nossos direitos”.
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1988; Castelvecchi, 1985.
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A ideia de uma “comunidade de sofredores” aparece como forma de coletivizar a
experiência de rua enquanto fenômeno estrutural mais amplo do que o fracasso individual
decorrente de escolhas malfadadas ou mesmo das supostas inaptidões dos indivíduos em se
alocarem de modo qualificado nas relações capitalistas de compra e venda da força de trabalho.
A noção de sofrimento e a figura do sofredor tem papel fundamental na produção discursiva
dessa interpretação, como relatou Cristina:
A questão do sofredor e a utilização dessa palavra foi muito discutida entre
nós. A figura do sofredor na bíblia é aquele que sofre, mas a partir do
sofrimento ele é luz para as nações, é a figura do servo que sofre, mas que ao
mesmo tempo é luz. Então, é um sofredor que não é passivo, é um sofredor
que tem essa dinâmica de ser, de superação, transformação, de ser luz para o
mundo. Essa figura do sofredor veio muito forte, porque também dentro da
Teologia da Libertação tinha uns exegetas que estudaram muito isso e
trouxeram muito forte a figura do sofredor. Então essa história de povo da rua,
povo de deus, sofredor, está tudo na mesma linha, na mesma lógica. Enfim, é
a história do povo de deus que vai caminhando em busca da libertação.

Essas experiências inovadoras constituíram a pressuposta memória de pessoas que anos
mais tarde se tornariam integrantes do MNPR, pois alguns militantes que estão ativos ainda
hoje tiveram contato direto com experiências fomentadas pela metodologia da OAF. Foi o caso
de Antônio Araújo, militante do MNPR em São Paulo, que, quando perguntei sobre o início de
sua socialização com questões políticas da população de rua, ele me relatou:
Em 1994 que eu ouvi o pessoal falar: - Tem um encontro ali, tem uma
comunidade aqui. E essa primeira comunidade que eu conheci era o pessoal
que fazia a sopa ali embaixo do viaduto, que era a Associação Minha Rua
Minha Casa. Não era associação ainda, era um espaço aberto em que o pessoal
fazia o sopão. Foi lá que começou também a nascer um pouquinho assim da
história das pessoas, cada um contava um pouco do sofrimento, do que ele fez,
se veio por causa da construção civil, do meio rural. Era um momento dos
anos 1990 que as coisas estavam difíceis em São Paulo! E aí que eu comecei
a me abrir mais, maneirar com a bebida alcoólica. Comecei a interagir com
esse povo, a gente ia nas feiras e pegava aquilo que sobrava para fazer o sopão.
Na época juntava mais de mil pessoas ali embaixo. Ali começou a se construir
a política mesmo, porque, quando você começa a construir a política, é cada
um dando suas ideias, a sua visão do que ele tá vivendo, do seu cotidiano. Aí
eu comecei a interagir com essa comunidade que depois eles colocaram como
comunidade dos sofredores de rua. Ai que nasceu a comunidade dos
sofredores de rua. E eu comecei a aprender que sozinho você não faz nada.
Você sozinho é uma andorinha voando sem destino. Ali eu comecei a entender
que aquele era o primeiro momento de começar a construir minha vida.
Construir primeiramente “eu”, a minha pessoa, para poder estar bem com
aquele grupo que estava ali compartilhando. (Antônio Araújo, entrevista, São
Paulo).

As ações dos grupos e das pessoas em situação de que participavam dessas atividades,
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se configura enquanto marcador retrospectivo de uma “virada de protagonismo” e autoorganização da população em situação de rua. Este fato também pode ser demonstrado a partir
de alguns relatos de Anderson Miranda, um dos fundadores e atual Coordenador Nacional do
MNPR no estado de São Paulo. Quando a ele perguntei como se aproximou “da luta”, afirmou
que, entre os anos de 1994 e 1995, ele morava na rua e recebeu convite para um evento de
comemoração da Páscoa, realizado pela OAF, na Baixada do Glicério. O início de sua
participação na comunidade é também o marcador de sua militância com a população de rua,
fazia parte do grupo de música, cantava no coral e participava de todo o processo coletivo de
realização da sopa. Em virtude dessa frequência, também teve contato com as manifestações do
“Dia de Luta do Povo da Rua”51, assim como as reuniões do Fórum da População de rua, que
aconteciam na Casa de Oração. Apesar de Anderson fazer algumas críticas no que diz respeito
às ações deste período, avaliando que a população de rua ainda tinha pouca participação no que
diz respeito à organização e ao planejamento das atividades que eram desenvolvidas, ele avalia
que este momento foi substancial para a posterior organização como movimento:
Foi importante para nos organizar, para nos preparar, a gente foi aprendendo
também. Nós não tínhamos influência, então assim, não adianta você criticar:
- A não, eles tutelavam. Não! Eles ensinaram a gente a fazer atividades,
plenária, como se escreve ata, lista de presença. Então, isso é importante até
para o movimento hoje. [...] A escola do movimento acabou sendo as
organizações, as entidades, um monte de gente. (Anderson Lopes Miranda,
Entrevista, 2014).

Reverberações da metodologia da OAF
Ao longo dos anos, o trabalho e a metodologia desenvolvidos pela OAF foram se
expandindo para outras localidades, ampliando a rede de pessoas com perspectiva de ação
relativamente comum e auxiliando no processo formativo de lideranças da população de rua.
No momento em que as atividades de mobilização em São Paulo estavam em seu auge, as
chamadas missões da OAF atraíam a atenção de pessoas de outros estados, que frequentemente
se deslocavam até São Paulo para participarem de eventos. Dentre elas, pessoas das cidades de
Salvador, Recife e Belo Horizonte, possibilitando que, aos poucos, uma rede de atuação mais
ampla fosse formada.
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Anderson se refere aqui ao dia de luta que segundo De Lucca (2011, p.327-328) teve sua primeira realização no
mês de maio do ano de 1991. No entanto, em 2004 ocorre o evento que ficou conhecido por “massacre da praça
da sé”, e posteriormente ao lançamento público do MNPR (em 2005), o dia 19 de agosto se tornou o dia nacional
de luta da população de rua, em homenagem e memória ao referido massacre e que é lembrado atualmente em
todos os estados em que o MNPR atua.
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Nesse contexto de comunicação entre ativistas em torno das ações da OAF, no ano de
1987, Cristina se mudou para Belo Horizonte, Minas Gerais, com a intenção de iniciar trabalho
semelhante ao que vinha realizando em São Paulo. Ela se desloca sem estar diretamente com a
incumbência de criar um novo núcleo da OAF. Sua intenção era buscar respaldo do Bispo da
Igreja Católica em Belo Horizonte, morar na cidade e fazer um trabalho com a população de
rua, visto que já havia projeções nesse sentido e um pequeno grupo que começou a se organizar,
dando corpo ao que se tornou posteriormente a Pastoral do Povo da Rua.
Quando Cristina chega a Belo Horizonte52, não havia um trabalho estabelecido com a
população de rua, como me relatou, “A gente nunca começou de cima pra baixo, começamos a
partir do nada mesmo”. Assim, o início das atividades se deu da maneira como ela já conhecia,
ou seja, tratava-se começar a frequentar a rua e buscar delimitar os locais de maior concentração
de pessoas em situação de rua, na tentativa de aproximar-se dos grupos constituídos e
reconhecer a cartografia de ocupação da cidade pela população de rua, inclusive, os
equipamentos existentes para atendimento institucional. No entanto, praticamente não havia um
quadro institucional estabelecido anteriormente, a não ser um albergue para migrantes
(chamado São Paulo) que eventualmente acolhia pessoas em situação de rua. Além dos
chamados sopeiros, grupos caritativos que procuram pessoas nas ruas para oferecer
alimentação, roupas e cobertas.
A partir da delimitação de alguns locais para frequentar, Cristina e seus companheiros
de atividade buscaram conhecer as pessoas, entender o contexto local e os problemas
enfrentados na rua. Uma de suas principais dificuldades era, tal como anteriormente, romper a
desconfiança da abordagem caritativa para entregar doações. A partir dos primeiros contatos e
do estabelecimento de vínculos, passam a realizar atividades nas ruas, dinâmicas, reuniões,
conversas, partidas de futebol e comemoração de aniversários.
Foi nesse contexto de aproximação com os grupos que viviam nas ruas que Cristina e
Elizângela da Silva se conheceram. A primeira vez que escutei falar de Elizângela, uma das
pioneiras do MNPR em Belo Horizonte, foi em conversa em que fui informado que ela era de
uma família de terceira geração de pessoas que viveram nas ruas53. Tendo crescido nas ruas,
passado por instituições de acolhimento de menores e depois voltado para a rua no início da
adolescência, Elizângela morava nas ruas de Belo Horizonte, em baixo de um viaduto, catava
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Para mais detalhes sobre a história da organização em Belo Horizonte antes do MNPR, ver (ANDRADE, 2002)
Sua mãe era catadora de materiais recicláveis, posteriormente, Elizângela passa a viver nas ruas e tem seu filho,
que esteve na rua durante um período com ela e, posteriormente, foi morar na casa da avó que já não vivia mais
nas ruas, assim como Elizângela, atualmente, também não vive mais nas ruas.
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materiais recicláveis e limpava carros para sobreviver e cuidar do filho recém-nascido, pois,
segundo ela mesma, nunca conseguiu se adaptar a depender de pedidos por doações.
Segundo Elizângela, seu grupo tinha uma organização eficaz em baixo do viaduto:
Construíram suas malocas e fizeram amigos que auxiliavam a esconder o gato de luz que
mantinham. Conseguiam água em um posto de gasolina, tentavam se defender como podiam e
controlar a chegada de quem aproximava-se da maloca. Numa dessas ocasiões, o grupo de
Cristina os abordou com uma proposta de organização e realização de atividades conjuntas.
Quando eu conheci Cristina, não foi uma coisa boa no primeiro dia, não. A
gente estava cansado e a Cristina chegou com essa proposta lá de baixo do
viaduto, da gente se organizar, fazer alguma coisa. Porque lá de baixo do
viaduto a gente já era organizado, ninguém entrava ali se a gente não
conhecesse, a gente tinha as varredeiras [agentes da limpeza pública] lá que
era amiga, tinha um gato de luz que elas deixavam passar. Ai a minha vontade
de liderança já vinha dai, eu falava: “Você quer saber de uma coisa? Já que
essa freira chata está me enchendo o saco, eu vou atrás dela”. Aí eu fui lá na
Pastoral, eles me deram café, fizeram uma reunião, conversaram comigo. Era
uma moça que chamava Clarice. Ela veio, conversou comigo, perguntou onde
eu morava. E disse assim: “Vamos fazer uma coisa diferente? Toda semana
você vem aqui na pastoral e faz uma faxina na comunidade para nós? Eu te
pago”. Eu respondi: “Olha, mas eu moro de baixo do viaduto. E ela falou: “E
daí? Você tem braço e tem perna, pode fazer uma faxina, não pode?” E eu
fiquei pensando: “além dessa freira atrevida ter me trazido para cá, ainda é
petulante! Vou aceitar, quem tá na chuva é pra se molhar mesmo”. Ai toda
semana eu ia de 2 a 3 vezes para fazer a faxina. Eles me pagavam um
dinheirinho bom. Para você ver, moradora de rua, de baixo do viaduto, achei
um emprego de faxineira. Ganhava um dinheiro, arrumava comida. O mau do
povo é que eles acham que morador de rua só precisa de comida, eu tinha
meses que mandava cestas e mais cestas básicas completas pra minha mãe.
Quem ia comer aquilo tudo? O povo acha que a gente só come, que nem porco,
só come. O povo pensa isso, que é só cesta básica, só comida, mas não é. Essa
vidinha debaixo do viaduto. Ai eu cheguei para a Cristina e falei que queria
fazer parte desse negócio ai que eles estavam fazendo, essas reuniões. Não
sabia direito o que era, mas queria participar. Era bem o começo da
comunidade dos amigos da rua, não tinha nem um ano que tava aberto.
(Entrevista, Elizângela, Juiz de Fora, 2015).

Em muitas das reuniões que passaram a ser realizadas conjuntamente entre as pessoas
da Comunidade Pastoral e a população de rua, Elizângela se tornou responsável por preparar a
alimentação de todos: cozinhava com tijolos, lenha e umas panelas que havia recebido.
Preparava aquilo que tinha disponível no dia, às vezes uma feijoada ou um caldo de mandioca.
Ao poucos foi se dando conta de que tinha uma função importante ali, tinha responsabilidade e
que sua tarefa era importante para o coletivo.
Funcionava assim: eles vinham até nós, uma vez era de baixo do viaduto, outra
vez era na pastoral (no prédio que atualmente é a pastoral do povo da rua). Ai
a gente fazia reuniões, conversas, festas de aniversários debaixo do viaduto, a
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pastoral ajudava com umas coisas, eu cozinhava, o pessoal chegava com o
resto. Cada um ajudava de uma forma, tipo um mutirão. Eu senti que eu era
respeitada naquele lugar. Fazia minha parte, ajudava e me sentia respeitada. E
ali foi indo, a Cristina sempre insistente atrás de mim – Ô freira chata! (risos)
–, e me dizia assim: “Você tem noção do potencial que você tem como
liderança? Que a sua vida não é só isso ai? Que você tem mais para doar?” E
eu falava: “Eu não tenho nada nem para mim, como é que eu vou doar alguma
coisa?” E ela dizia: “Não, não é doar coisas, é doar de dentro de você, você
tem força pra isso”. E ai a questão foi que teve uma hora que eu acreditei nessa
freira. (Entrevista, Elizângela, Juiz de Fora, 2015).

Foi neste contexto de interação que Cristina e Elizângela indicam um fato que ficou
marcado para história de mobilização e organização em da população de rua e catadores de
materiais recicláveis de Belo Horizonte. Existia um grupo de mais ou menos 70 famílias que
moravam perto da Rodoviária da cidade, no bairro da Lagoinha, um “favelão”, segundo as
impressões estereotipadas daqueles que criticavam a ocupação. O grupo de Cristina começou a
visitar e estabelecer relações com essas pessoas. Segundo o que me narrou, em uma madrugada
do ano de 1988, seu telefone tocou e ela foi informada de uma ação higienista de remoção das
pessoas que ocupavam o local. Os ocupantes foram expulsos e tiveram seus pertences
destruídos. Assim, Cristina vai até o local e começa a procurar as pessoas que foram dispersadas
e aos poucos foi achando pequenos grupos. No entanto, aproximadamente 15 dias antes da ação,
um canal de televisão havia realizado matéria de tom alarmista e preconceituoso, falando do
espaço de favela, da sujeira, que se tratava de marginais que cometiam crimes na região.
A partir da situação, retratada como desesperadora, de perda de todos os pertences e
víveres. Havia também o medo de voltar a ocupar aquele espaço, que já tinha alguma
organização dos trabalhadores de materiais recicláveis, ainda que de modo informal. Cristina e
seu grupo começaram a conversar com as pessoas que haviam sido removidas para pensarem
uma estratégia de resposta àquela ação da prefeitura municipal. Frente ao risco de perder o
pouco que tinham e sem qualquer divulgação sobre o acontecimento, houve a proposta de
elaboração de uma “Carta Aberta à cidade de Belo Horizonte”, para relatar o fato ocorrido.
Infelizmente, não consegui achar o conteúdo integral da carta, mas um trecho lido por Maria
Cristina Magalhães, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Belo Horizonte,
em seminário sobre população de rua, posteriormente publicado em livro,
A prefeitura fez de nós um lixo; nós, catadores de papel, temos famílias e
filhos para cuidar, hoje vivemos do papel. Se não fosse por nós, a prefeitura
não conseguiria limpar a nossa cidade. A prefeitura chegou no dia 22 de
agosto, às quatro horas da manhã, com fiscais jogando os barracos para o chão
com as coisas e todos nós dentro. A gente não teve tempo nem para tirar as
coisas; perdemos tudo o que tínhamos: documentos, pertences, perdemos o
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papel. Os barracos estavam na Avenida do Contorno, à beira do Rio Arrudas,
por trás da Rodoviária, e ali ficamos sem nada e sem ter para onde ir. Por que
a Prefeitura judia de nós, catadores de papel? Vocês tem família, são seres
humanos que nem nós, gostariam de levar a vida que nós levamos, vivendo
debaixo do viadutos e marquises, correndo da polícia? Vocês dependem do
povo como nós dependemos do lixo para a gente viver. Estamos todos na rua.
O que é que podem fazer pela gente? (MAGALHÃES, 1995, p.40).

A partir da carta, foi feita articulação para convocar a imprensa local para sua divulgação
no dia 23 de agosto de 1988 e, como me relatou Cristina, “Foi ai que tudo começou”. Este
começo diz respeito ao momento em que as ações ficaram voltadas principalmente para a
organização da parcela de pessoas que estavam nas ruas e viviam do trabalho de coleta de
materiais recicláveis. Essa articulação possibilitou que as pessoas desalojadas voltassem a
ocupar o espaço de onde foram expulsas por agentes públicos da prefeitura, começaram a
construir novamente suas barracas em um espaço de chão batido e iniciaram processo de
resistência às investidas contra a ocupação. Desde então começaram a desenvolver uma história
de fixação nesse local e aos poucos conseguiram construir um muro, fazer instalação de água,
luz e organizar a infraestrutura do local, que resultou, no início dos anos 1990, na fundação da
ASMARE – Associação dos catadores de papel, papelão e material reciclável.
A OAF teve papel fundamental a partir do investimento na produção de interpretações
renovadas sobre as condições de vida em situação de rua e é frequentemente citada por
militantes do MNPR como uma importante organização que favoreceu os primeiros passos da
militância de pessoas em situação de rua. Ou como me foi dito certa vez por Maria Lucia, foram
as primeiras pessoas que acreditaram e investiram na população de rua, quando ninguém
acreditava na gente.
O que os integrantes da OAF conseguem elaborar é uma compreensão renovada sobre
os sentidos dos problemas, falhas e responsabilidades individuais, tradicionalmente
compreendidos como motivos que levam as pessoas a viver nas ruas e lá permanecer. Em
contraposição, há investimento no reconhecimento de um "sofrimento em comum", luta
classificatória que enseja afastamento da perspectiva de “culpabilização” individual, para, em
contrapartida, afirmar que o sistema político, social e econômico vigente produz as condições
para que um número cada vez maior de pessoas viva nas ruas, vítimas de um processo sobre o
qual não exercem controle.
Assim, a noção de sofrimento é mobilizada pela OAF nos sentidos de produzir
politização tendo como pano de fundo as experiências pessoais das trajetórias de rua, como
aspecto fundamental na formulação de valores e mesmo na persistência em seguirem um
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caminho de organização e luta coletiva por direitos. Soma-se a isso o investimento na tentativa
de produção conjunta de mobilização que resulta em formulações como “participação na vida
do povo” e “fazer com e não fazer para”. Ou seja, trata-se da aposta na possibilidade de
construção de autonomia de sujeitos com trajetória de vida na rua, para que eles tornassem
protagonistas de ações coletivas.

Transformações político-institucionais no debate público
A década de 1990 foi um período de grande destaque no que tange a iniciativas de
organização da população em situação de rua, em que se configura uma atividade intensa, com
mobilizações no que diz respeito à ausência de programas públicos para o segmento,
protagonizada fundamentalmente por entidades de apoio e defesa do categorizado segmento
social. Diversos atores de organizações da sociedade civil e a própria população em situação de
rua investem em intenso processo que resulta na constituição de manifestações como fóruns,
seminários, encontros e demais espaços específicos para a organização da população de rua.
Dentre as experiências mais marcantes, vale ressaltar que, no ano de 1989, na gestão de
Luiza Erundina (1989-1993, Partido dos Trabalhadores - PT) na prefeitura municipal de São
Paulo, a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (Região Sé-Lapa), organizou, em 1991, o
anteriormente citado Fórum Coordenador dos Trabalhos com a População de Rua54. Esse
Fórum era composto pelos profissionais que trabalhavam nos espaços de atendimento e outras
instituições, com a finalidade de ser um espaço de participação, discussão e criação de propostas
para a intervenção. Foi nesse mesmo contexto que foi produzido o levantamento da população
de rua, em 1991, na cidade de São Paulo, publicado com o título “População de rua: quem é,
como vive, como é vista”.
A partir dos debates e do acúmulo de experiências, posteriormente, nesse mesmo Fórum,
foi produzido o texto da Lei municipal de Atenção à População em Situação de Rua (N°
12.316/97), regulamentada apenas em 2001, pelo Decreto n° 40.232, na gestão de Marta
Suplicy (2001-2005, PT). Essa conquista foi possível após grande resistência da gestão de Paulo
Maluf (1993-1997, PDS), que alegava a inconstitucionalidade da referida lei55. Diversas outras
ações podem ser destacadas na década de 1990 em São Paulo, tais como a criação de Centros
54

Para uma análise minuciosa desse processo, ver (DE LUCCA, 2007); (DE LUCCA 2011); (SILVA 2007);
(FERRO 2011)
55
Para maiores informações sobre o processo de produção da lei, ver (SILVA 2007); (DE LUCCA 2011) e
(FERRO 2011).

107

de Convivência com novas metodologias de trabalho, as missões da OAF e o dia de luta da
população de rua, a intensificação de uma produção científica a respeito do tema, seminários
de discussão, produção de pesquisa quantitativa para mensurar a questão em São Paulo, dentre
outras ações que foram moldando o debate sobre população de rua enquanto problema público
que merecia atenção e intervenção.
Processo semelhante aconteceu também em Belo Horizonte, quando, no ano de 199356,
na gestão do Prefeito municipal Patrus Ananias (PT), criou-se, a partir da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, o “Programa População de Rua”. No mesmo ano também foi
criado o Fórum da População de Rua de Belo Horizonte, que promoveu o 1° Censo da
população de rua em 199857 e que no ano de 2000 foi oficializado como Fórum, a partir da Lei
Municipal 8.029/2000, que também dispõe sobre a política municipal para a população em
situação de rua58. Um dos aspectos importantes de ser notado em Belo Horizonte é que, na
gestão do Patrus, inicia-se um projeto de Orçamento Participativo que possibilita a mobilização
para pleitear novos espaços de atendimento especializado para a população de rua. Nesse
empreitada, conquistaram a República Reviver, espaço diferenciado dos albergues, que propõe
maior autonomia das pessoas no convívio e gestão do espaço, em uma época onde só havia um
albergue nos moldes de instituição total. O Centro de Referência Projeto Cidadania, que mais
tarde se tornou a instituição modelo para a política dos atuais CENTROS POP59, e ainda o
Centro de Saúde Carlos Chagas, pioneiro no país como um centro de atendimento voltado à
população de rua.
Guardadas as especificidades, as ações em São Paulo e Belo Horizonte têm grandes
semelhanças: a presença e articulação de entidades de inspiração religiosa que iniciaram
trabalhos de mobilização da população de rua; produção de instâncias como Fóruns para debater
as formas de intervenção e as ações públicas desejáveis para o segmento e criar um espaço de
interlocução entre os governos e a sociedade civil; formulação de pesquisas para produção de
indicadores sobre a quantidade de pessoas em situação de rua, bem como o elenco de atributos
correspondes ao perfil do chamado segmento, e, por fim, a relação constituída entre estes
56

Ainda que se destaque os processos em São Paulo e Belo Horizonte, é importante lembrar que ao longo da
década de 1990 outros governos municipais também começam a desenvolver trabalhos semelhantes, como os
fóruns, discussão de políticas públicas, além de pesquisas, como foi o caso do Rio de Janeiro, Porto Alegre e
Recife. (FERRO, 2011, p.70)
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Para maiores detalhes sobre o processo de constituição das bases do MNPR em Belo Horizonte, ver
(ANDRADE, 2002) e (FERRO 2011).
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Para maiores detalhes sobre o processo de produção legislativa sobre a população de rua, ver (FERRO 2011)
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Inicialmente, Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua. Tanto a
república quanto o centro de referência são propostas de acolhimento e atendimento contrárias à lógica de
massificação dos albergues.
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setores organizados e mandatos da política institucional, principalmente em gestões municipais
do Partido dos Trabalhadores (PT).
É perceptível que em ambas cidades, as gestões do PT nas prefeituras representou para
as pessoas mobilizadas a possibilidade de obter avanços significativos. Como me contou
Cristina, a relação com Luiza Erundina foi anterior a sua eleição como prefeita da cidade de
São Paulo. Tal a aproximação se deu através da luta dos cortiços e da intervenção no grave
problema de moradia na cidade. Erundina era vinculada a Comissão Justiça e Paz e outras
organizações ligadas à militância de pessoas da Igreja Católica, portanto, era próxima à própria
OAF. De forma semelhante, também em Belo Horizonte, Patrus Ananias, antes de ser Prefeito,
foi vereador da cidade pelo PT e se constituiu enquanto aliado no início da organização das
cooperativas de catadores de materiais recicláveis.
Na virada para os anos 2000, há contornos importantes. Em 2003, em São Paulo, ocorre
a eleição de três representantes da população de rua no Conselho de Monitoramento da Política
de Atendimento à População de Rua do Município. Em 2004, um grupo de pessoas em situação
de rua assume a coordenação do Fórum de São Paulo, e ainda deu-se início a Plenária Fala Rua,
um espaço de reunião mensal para auto-organização das pessoas em situação de rua.
Paralelamente, em Belo Horizonte, há também o trabalho do movimento chamado “A Rua em
Movimento”60, que também pretendia a auto-organização para enfrentar os desafios da
discussão de ações públicas com o governo.
Paralelamente, percebe-se que em outras cidades também havia organizações projetadas
de forma diferente. No ano de 1999, na cidade de Porto Alegre, inicia-se o Movimento dos
Direitos dos Moradores de Rua – MDM/RUA articulados pelas pessoas em situação de rua
como protagonistas (PINTO, 2007, p.53). No Rio de Janeiro, em 2000, é criado o Fórum
Permanente da População Adulta em Situação de Rua, composto principalmente por
representantes de entidades sociais com o objetivo de compreender a questão. O contexto que
vai se estabelecendo, portanto, trata de mudanças que redimensionam o panorama relativo à
vida nas ruas no Brasil.
Há um aumento de pessoas na rua em decorrência do agravamento da situação
socioeconômica; e um gradual adensamento da teia de atendimento a essa
população, abrindo espaço para sua visibilidade política. Tal processo revela
o efeito dos problemas socioeconômicos sobre o habitante das ruas, a
complexidade de fatores que o envolve, e sua captura nas redes dos
movimentos urbanos sociais e políticos. (FRANGELA, 2009, p.67).
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Para mais informações desse processo, ver: (FERRO 2011); (ANDRADE, 2002).
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Essa multiplicidade de agências produz densidade em disputas sobre representações
construídas em torno do fenômeno e estratégias de intervenção. A politização em torno da
questão ganha reconhecimento, diversos agentes de organizações e representantes/porta-vozes
da população de rua investem em intenso processo constituído de manifestações, tais como
fóruns, seminários, encontros e demais espaços específicos para organização política. Tais
processos, por fim, colocam em evidência a conquista do reconhecimento desses indivíduos
como sujeitos de direitos e legítimos protagonistas no que tange à condução da problemática
política sobre o tema.
Neste contexto de intensificação da mobilização de pessoas em situação de rua e
apoiadores que se organizavam para o debate e intervenção sobre a questão, que ocorreu um
fato que marcou a história do MNPR, o Massacre da Praça da Sé, que abordarei no capítulo
seguinte.
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CAPÍTULO 3 - A construção social da ofensa
Parti da Sede do MNPR no Brás em companhia dos militantes do MNPR em
direção ao vão do Museu de Arte de São Paulo – MASP. Quando chegamos
já tinha bastante gente. Além dos militantes e outras pessoas em situação de
rua, estavam o Alderon Costa da Rede Rua e que agora também é Ouvidor de
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Nina Laurindo do CIAMP-RUA,
Padre Julio Lancelotti, entre outros apoiadores importantes. Para iniciar o
evento, Anderson fez um discurso de abertura: Hoje a gente quer lembrar
nossos irmãos e nossas irmãs que tombaram na rua dessa cidade, desse
estado e desse país. Hoje vocês podem ver que nós estamos acampados aqui
no MASP. Porque quem está na rua, a gente sabe que quem está na rua não
é porque quer, não é verdade? Passa frio, muitas vezes passa fome. A gente
está acampado aqui no sentido da luta mesmo, contra a repressão policial e
contra a impunidade. 10 anos de massacre passou e nada mudou. A gente já
acampou na Praça da Sé, a gente vai ter um show o dia inteiro no
Anhangabaú. Vamos sair daqui amanhã caminhando até o Vale do
Anhangabaú. Chega de violência com a população de rua. A gente quer
direito a trabalho, a moradia, a saúde, educação. A estar, a ficar na rua sem
ser atacado e morto. Porque essa cidade não pode ser só para um ou para
outro. Essa cidade é para todos! A gente convidou nosso amigo, o Deputado
Adriano Diogo para fazer uma fala de Direitos Humanos aqui para nós. Ele
é presidente da comissão de Direitos Humanos. Não é só na época da eleição
que a gente precisa dos políticos aqui não. É todo santo dia, certo? Já estão
chegando às cobertas, a gente vai ficar a vontade, não vamos jogar sujeira
no chão, vamos manter o espaço limpo. Vamos respeitar os nossos
companheiros e companheiras que já moram aqui no MASP. Que já estão ai
na luta todo dia. Também vêm os companheiros de Osasco e estão vindo
outros companheiros. O movimento fez uma mobilização, a gente vai ficar
acampado aqui a noite inteira, até às 7 horas da manhã e desmonta o
acampamento. Quem é que vai acordar nós? O Tonico! O galo do
companheiro ali! [uma das pessoas presentes tinha um galo de estimação] Às
5h horas o galo canta e nós se espanta! Estamos aqui para isso, o ato é nosso,
a gente está aqui para fazer um momento de grito, de guerra, de luta! Vamos
acampar, está certo pessoal? 10 anos de massacre da Sé, 10 anos de
Movimento Nacional da População de Rua! Após o discurso, Anderson me
chamou pra ir até o Vale do Anhangabaú para conferir se o palco estava
sendo montado para o dia seguinte. Eu, Anderson e Rafael fomos de metrô
junto com os apoiadores que não iriam pernoitar no MASP. Eles seguiram
viagem e nós descemos na Estação da Luz. Ao chegarmos às imediações da
Praça da Sé, eles foram me mostrando as malocas no centro, passamos na
chamada “cracolândia”, dezenas de ocupações em prédios por todo centro
da cidade, umas malocas gigantescas no caminho, como nunca havia visto.
São Paulo é impressionante, tudo é absolutamente maior e chega a ser
assustador. Chegamos ao Vale do Anhangabaú, conferimos tudo e voltamos
a pé pela Praça da Sé. Eles me mostraram os vários lugares onde ocorreram
os assassinatos. Por muito tempo eu achei que os crimes foram todos numa
mesma noite, mas na verdade a madrugada do dia 19 de agosto foi apenas o
início de uma sequência de dias de ataques e assassinatos. As lâmpadas da
Praça da Sé foram trocadas, as luzes estavam avermelhas em homenagem e
luto aos mortos, mas estava lotada de gente dormindo, como de costume.
(Caderno de campo, São Paulo, 18 de agosto de 2014).
111

O Massacre da Praça da Sé
Nas madrugadas entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004, no centro de São Paulo, ocorreu
uma série de assassinatos que ficou conhecido como “Massacre da Praça da Sé”. Na ocasião,
quinze pessoas em situação de rua foram atacadas com golpes desferidos na cabeça enquanto
dormiam em diferentes pontos da Praça. A ação resultou na morte de sete deles. E ainda, no dia
23 de maio de 2005, uma mulher que testemunhou o crime, também foi assassinada61. As
suspeitas eram de que o caso foi perpetrado por um grupo de extermínio, organizado por agentes
da polícia e/ou agentes da segurança privada, que trabalhavam para comerciantes no entorno da
Praça da Sé, motivados pelo incômodo causado pela presença de pessoas em situação de rua na
região.
O Massacre ocorreu num momento em que a organização de pessoas para o debate sobre
a questão população de rua vinha acumulando experiência organizativa que favorecia a
possibilidade de produzir respostas aos ataques. Segundo Anderson me contou:
O massacre começou no dia 19. No dia 20 e pouco a gente já chamou um ato
com o Padre Julio Lancellotti e a Pastoral do Povo da Rua. Primeiro a gente
fez uma reunião com os direitos humanos: veio Brasília, deputados, veio
presidente da comissão de direitos humanos, o Lula designou ministro, o
ministro da Justiça Marcio Tomás Bastos veio. A gente fez um ato na
escadaria da Praça da Sé, com 5 mil pessoas. A igreja, as entidades, todo
mundo mobilizou. (Entrevista, Anderson, 2014)

A rápida mobilização das organizações e da militância em São Paulo, somada ao forte
apelo e comoção causada pelos atos, fruto do sentimento generalizado de insegurança vivido
por quem naquele momento estava na rua, atuaram de forma relevante na possibilidade de
consolidar uma organização. O dia 19 de agosto de 200462 se tornou um importante marco na
fundação e no reconhecimento da identidade do MNPR. Esse fato pode ser mais bem
explicitado a partir de declarações de lideranças no filme “Nós da Rua”63: Um vídeo de
apresentação do movimento, registro da mobilização enquanto história, desafios e pautas de
reivindicação. Em suas primeiras cenas, destaca-se uma sequência narrativa explicitadora de
marcadores que estruturam discursos públicos no processo de mobilização do MNPR para ação
coletiva:
O Movimento, ele começa a luta em 2001. Da rua para rua. Do protagonismo,
61

Representantes do MNPR e seus apoiadores que acompanharam o caso defendem que outra mulher (testemunha)
também foi presa em virtude de um flagrante forjado pela polícia.
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O dia 19 de agosto se tornou o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua e anualmente é lembrado
pelos militantes do MNPR, em cada um dos lugares em que há sua atuação, com manifestações e eventos públicos
em memória, luto, reivindicação e defesa de seus direitos
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O filme Nós da Rua pode ser acessado integralmente em: http://www.youtube.com/watch?v=8YT35mABNWo
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do autor, da pessoa da rua começar a falar. Quando a gente vai a Brasília,
numa marcha nacional da população de rua. Mas antes disso tem o processo
do Galdino. O índio Galdino que foi morto. E que os jovens, filhos de juízes,
promotores, que o mataram, botaram fogo, disseram: "Ah, era um mendigo.
Vamos matar porque era um mendigo". [Transcrito do filme “Nós da Rua”]

Em seguida, Samuel Rodrigues, Coordenador Nacional do MNPR e representante do
estado de Minas Gerais, afirma a ideia de sofrimento compartilhado e de violação dos direitos,
valores mobilizados da organização política. Nas palavras de Samuel,
O Movimento, ele é fruto, ele nasce de um sofrimento muito grande. Ele nasce
da violação dos direitos, por exemplo. E ele tem um "boom" naquele episódio
chamado "Chacina da Praça da Sé", onde algumas pessoas foram assassinadas.
[Transcrito do filme “Nós da Rua”]

O Massacre sintetiza e leva ao extremo a rotina já conhecida pela população de rua.
Manifesta o recrudescimento da linha tênue entre a possibilidade de vida e morte para além dos
casos que acontecem imprevistamente ou às escondidas. Na época do ocorrido, o clima de medo
e tensão se estabeleceu no centro de São Paulo, como me contou Anderson Miranda: “Dava
medo de ficar na rua. A gente dormia sempre separado e começou a dormir juntos. Você não
sabia o que ia acontecer no outro dia, não sabia se você estaria vivo para contar a história de
verdade. Deu muito medo”.
Essa violência definidora da vida e da morte causa um “choque moral”, estabelecendo
o sentimento de que algo deve ser feito em caráter de urgência. Trata-se justamente desse limiar
em que determinadas vidas são tão drasticamente colocadas em xeque e que passa a estar em
jogo é justamente as condições de sua existência ou não64. No caso em questão, a mobilização
se materializa em discursos que priorizam a urgência de ação, favorecendo ao crescimento
numérico e de intensidade da organização. O ato ultrajante acaba por recrutar novos militantes,
tanto quanto reforça a mobilização daqueles que tem trajetória anterior reafirmando a
necessidade de agir politicamente65. Nas palavras de Antônio Araújo:
Em 2004, ninguém esperava que um dia teria essa questão desse massacre na
rua. Quando chegou em 2004, foi um holocausto para a rua toda. Foi uma
coisa assim, que para todos nós foi uma dor profunda. [...] E de lá pra cá, toda
essa situação que aconteceu com os irmãos de rua, foi uma grande reflexão
para a rua. A rua se interagiu, a rua nasceu! Quando isso aconteceu, deu uma
coisa assim, de todos nós que estávamos nessa situação acordarmos para o que
estava acontecendo, porque isso ai poderia se expandir, acontecer com
qualquer um de nós lá! Qualquer um de nós que estivesse na rua. E foi ai que
foi a grande mobilização da população em situação de rua, a grande
64
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conscientização de cada um de nós que também estava vindo desse processo
e de outras pessoas que vieram somar: veio o Tião, Carlinhos, um monte de
pessoas que estava na rua também, que estava no processo da gente discutir e
fazer alguma coisa pela rua. (Entrevista, Antônio, São Paulo, 2014)

O Massacre da Praça da Sé é representado pelos porta-vozes do MNPR como um evento
traumático, considerado terrível, que deixa marcas na memória e transforma a identidade de
maneira irrevogável. Fato através do qual o coletivo emerge e insufla o estabelecimento de
relações de solidariedade entre os indivíduos, instigados a compartilhar esse sofrimento em
comum66, constantemente atualizado frente os desafios políticos do presente.
É importante destacar que as ideias de trauma, sofrimento e dor são utilizadas pelos
militantes enquanto categorias de operacionalização política. Ferramentas através das quais as
pessoas conseguem comunicar sobre danos sofridos e a necessidade de reconhecimento e
reparação. Ao apresentarem elementos que tentam desvelar sua crueldade, produzem
mobilização através da mediação que comunica uma dor que deve ser publicizada e, ao mesmo
tempo, buscam reconhecimento sobre esses danos causados.
Segundo Eyerman (2004, p.160) este tipo de evento estabelece respostas emocionais
profundas que tem conotação tanto individual quanto coletiva. O chamado “trauma cultural”
refere-se à produção de memória aceita e evocada pelo grupo, situação carregada de efeitos
negativos, representada como inesquecível, considerada como ameaçadora da existência da
sociedade ou violando suas pressuposições culturais fundamentais. O trauma cultural fornece
aos indivíduos e coletivos um mapa cognitivo que os orienta com informações sobre quem são,
o que estão fazendo no presente e para onde estão indo. Ou seja, orientam a forma através da
qual os coletivos organizam seus projetos. Se a memória coletiva unifica o grupo, cria
identidade ao estabelecer um quadro narrativo e concede sentido às biografias dos sujeitos, o
trauma, por sua vez, estabelece uma forma bastante específica de articular os sentidos desta
memória.
O Massacre, portanto, é um marco especial que incentiva a ação política e representa
também uma espécie de síntese dos insistentes casos de violações que perduram no tempo. Não
por acaso, no aniversário de 10 anos do Massacre da Praça da Sé, a chamada do evento do Dia
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Estes eventos traumáticos ou traumas culturais, tal como definido por Alexander (2004, p.I), ocorrem quando
os membros de uma determinada coletividade passam por um evento que consideram terrível e que deixa marcas
inegáveis sob a consciência do grupo, marcando sua memória para sempre e transformando sua identidade futura
de maneira irrevogável. Estes traumas, frequentemente definem relações de solidariedade entre os indivíduos, que
os possibilita dividir um sofrimento em comum a partir do evento crítico. Para um aprofundamento na teoria dos
traumas culturais, ver (ALEXANDER, 2004; EYERMAN, 2004)

114

Nacional de Luta da População de Rua foi: “10 anos de massacre passou e na rua nada mudou”.
Frequentemente, quando os militantes comentam sobre o evento, é possível perceber
investimentos na atualização dos fatos, ao relacionarem as questões de 10 anos atrás com o
presente. É como se o Massacre estivesse presente e se manifestasse em cada morte, em cada
chacina e cada violação em todo Brasil. Como tive a oportunidade de escutar em discurso de
Anderson67: “O massacre não parou, piorou. Mesmo que algumas coisas tenham mudado, o
Massacre está vivo”.
Desta maneira, a relevância do Massacre da Praça da Sé não deve ser compreendida
isoladamente. Sua atualização está diretamente relacionada a um processo de violação
constante, absolutamente presente no cotidiano da vida nas ruas. Os casos mais dramáticos, em
que muitas pessoas são mortas, aparecem como memória de uma violação constantemente
presente, como indícios da necessidade de divulgação dos crimes e de uma organização que
reivindique os direitos deste segmento.
Por um lado devemos considerar a existência de múltiplos aspectos que possibilitaram
o alcance de grande visibilidade do Massacre e que favoreceram condições de mobilização para
constituição do MNPR. Por outro, os porta-vozes do MNPR se referem ao Massacre como
situação limite expressiva de violações cotidianas e toda sorte de carências e problemas então
condensadas em um episódio compreendido como especificamente ultrajante, que revela o
esgotamento das possibilidades de permanência de determinadas condições de vida.
Os ataques geralmente são narrados mediante o caráter violento e inscrição em insistente
reprodução de ações rememoradas como exemplos de grandes crimes cometidos contra as
pessoas em situação de rua. Ao mesmo tempo, quando muitas pessoas foram mortas de uma só
vez ou no mesmo local, tais fatos se materializam como catalisadores para a exposição das
condições de vida e denúncia de uma violência cotidiana, que, perpetrada sobre essas
circunstancias é pouco visibilizada68. O lugar especial que o Massacre veio a ocupar na
construção de memória coletiva sobre o MNPR – e até mesmo em memória pública mais ampla,
isto é, para além da militância – diz respeito ao fato de ser um evento que condensa processos
de violação e leva ao limite a possibilidade de compreensão, justificação e mesmo de resiliência
Esse discurso aconteceu do debate “O Massacre da Sé – pessoas em situação de rua: 10 anos de impunidade”,
no CEDEM – Centro de Documentação e Memória da UNESP, com a participação dos palestrantes Anderson
Lopes Miranda, Alderon Pereira da Costa, Arlindo Gonçalves e Michael Nolan.
68
Isto pode ser visto a partir dos dados divulgados pelo Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da
População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis, que demonstram que, apenas no ano de 2011,
foram contabilizados 165 casos de mortes em todo o país. E dentre eles, 113 assassinatos continuam sem solução.
Das denúncias encaminhadas ao Disque 100 (Disque Direitos Humanos), foram computadas ao todo 453 relativas
a casos de tortura, negligência, violência sexual, discriminação, entre outros.
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daqueles que se veem ameaçados.
Os casos de violências emblemáticas contra pessoas em situação de rua se inscrevem
em insistente reprodução. Isto pode ser verificado a partir da ocorrência de diversos casos, tais
como a operação “mata-mendigos” na década de 1960, por ocasião da visita da Rainha
Elisabeth ao Brasil e a “Chacina da Candelária” em 1993, ambas na cidade do Rio de Janeiro.
A chacina na cidade de Salvador em 2010, e, ainda, ao longo do mesmo ano foram assassinadas
32 pessoas em situação de rua na cidade de Maceió. O assassinato de Galdino, e de forma ainda
mais marcante, o Massacre da Praça da Sé, também se constituíram como eventos
especialmente traumáticos na memória e na identidade do MNPR.
No entanto, um desdobramento importante – sugerido pela teoria do trauma cultural – é
justamente que, seja no caso do assassinato de Galdino ou do Massacre da Praça da Sé, tais
episódios não precisaram ter sido vivenciados em primeira pessoa pelos militantes69 para obter
um espaço especial na memória patrimonializada pelo e no Movimento.
Mesmo que o evento seja vivenciado de forma variada pelos distintos agrupamentos
locais que posteriormente ensejaram organização social das pessoas em situação de rua, é
possível perceber o investimento na produção de memória e identidade a partir do Massacre,
tanto que aos poucos foi se ramificando enquanto discurso replicado nas demais Coordenações
Estaduais, em escala nacional. Depois de 2004, o dia 19 de agosto se tornou o Dia Nacional de
Luta da População em Situação de Rua. Ao longo dos anos, a data começou a ser celebrada nas
agendas dos núcleos estaduais do MNPR, até o momento em que cada um dos lugares em que
há semelhante atuação passou a realizar atividades com manifestações e eventos públicos em
memória, luto, reivindicação e defesa de direitos específicos70.
Este processo de incorporação do Dia de Luta foi se dando de formas específicas em
cada lugar em que há presença de mobilização do MNPR. Desde 2010, quando pesquisava na
cidade de Curitiba, os militantes da cidade já faziam o evento: uma manifestação pública com
cartazes feitos à mão, com a exposição de cruzes confeccionadas em madeira para representar
as vítimas, assim como discursos públicos em manifestações de rua que relatavam o evento do
Massacre para os transeuntes, rememoravam os nomes das vítimas e denunciavam a
impunidade dos crimes. No entanto, parece-me que o fundamental é que o discurso sobre o
Massacre cria possibilidade comparativa com os casos locais de violação. Através dele são
indicados outros casos de mortes e impunidade de crimes, a violência policial e de demais
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Mesmo que existam militantes que moravam nas ruas de São Paulo e que viveram os dias do Massacre de perto.
Atualmente, existe mobilização para produção de uma lei federal para reconhecer oficialmente o dia 19 de agosto
como dia nacional da população de rua.
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agentes, o descaso da gestão pública, o alto número de mortes no inverno e a falta de ações
públicas adequadas para o atendimento da população de rua71.
Estes eventos associam memória e identidade no cômputo de processos de luta por
representação e reconhecimento, pelos quais se vivifica o passado concedendo sentido ao
presente. Seja a partir do caso do assassinato de Galdino ou do Massacre da Praça da Sé, tais
episódios não precisaram ser necessariamente vivenciados em primeira pessoa pela maioria dos
militantes do MNPR para obter espaço especial. Como salientado por Eyerman, (2004) a
memória não é um espelho do passado, mas se constitui em representações do passado no
contexto presente, a partir de códigos grupais específicos que dão sentido às experiências. O
presente ganha sentido particular enquanto desdobramento de fatos passados. E o passado, por
sua vez, se torna presente por interações simbólicas narrativas e discursivas.
Os assassinatos, mortes e demais ataques contra os corpos de pessoas em situação de
rua tem poder e centralidade específica no contexto de mobilização pois é reveladora de outras
questões mais amplas acerca das representações sobre pessoas em situação de rua. Como
tentarei demonstrar ao longo do capítulo.

De São Paulo para baixo, o frio mata
Ao longo da pesquisa pude constatar a existência de elementos que evidenciam sentidos
acerca da morte de pessoas em situação de rua. Trata-se de refletir sobre a produção de
representações que constituem o segmento como grupo populacional indesejável, por vezes
exterminável, e os limites em que tais representações se esgotam em termos de legitimação
pública72. Obtive o primeiro indício desse fato quando iniciei minha pesquisa de campo na
cidade de Curitiba, Paraná. Os primeiros casos que tive conhecimento, como uma das causas
de morte que mais se destaca nos estados do Sul do país, diz respeito a pessoas que desenvolvem
quadros de hipotermia e outras doenças ocasionadas pela exposição às baixas temperaturas.
Naquela época, as manchetes destacam chamadas com certo padrão: “Frio no sul pode ter
71

Tive a oportunidade de acompanhar situação semelhante também no Dia de Luta que ocorreu na cidade do Rio
de Janeiro em 2013 e em São Paulo em 2014.
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Os dados que embasam essa reflexão foram produzidos durante os anos em que fiz trabalho de campo em
Curitiba, Paraná (2009-2012), e ainda, no período entre os anos de 2011 e 2012, quando trabalhei no Centro
Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis
(CNDDH-PSR/CMR). Por último, mas não menos importante, entre os anos de 2013 e 2014 também tive a
oportunidade de participar de um projeto intitulado “Observatório sobre a violência contra a população em situação
de rua no Distrito Federal”, em parceria com Rosemeire Barboza da Silva, que resultou em relatório (no prelo) e
um grande banco de dados composto de notícias jornalísticas, inquéritos policiais e laudos cadavéricos dos casos
de mortes violentas de pessoas em situação de rua no Distrito Federal.
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matado mais duas pessoas”73; “Frio mata 8 pessoas em 3 dias no sul do país”74; “As baixas
temperaturas podem ter feito a segunda vítima fatal deste inverno na capital”75; “Andarilho
pode ter morrido de frio”76; “Queda brusca de temperatura pode ter matado uma pessoa por
hipotermia em Curitiba (PR)”77.
As informações que chegavam a mim, através das pessoas em situação de rua com quem
convivia, tratavam sempre de ponderar e denunciar a subnotificação dos casos de morte, a falta
de vagas de acolhimento e até mesmo o ataque sistemático por parte de agentes da segurança
pública que apreendiam cobertores, bolsas com agasalhos e outros pertences utilizados para a
proteção contra o frio.
As notícias de morte iam se acumulando e a cada nova manhã de inverno contavam-se
os corpos daqueles que não resistiram e vieram a óbito. Enquanto isso, os representantes da
gestão pública municipal divulgavam informações na tentativa de atenuar sua responsabilidade
sobre esses casos. Procuravam os jornais para informar sobre o aumento do número de vagas
em serviços de acolhimento institucional – as famosas operações inverno, realizadas em vários
estados. Mas, principalmente, buscavam explicar que aquelas mortes lamentáveis eram
ocasionadas pelo fato de que os moradores de rua preferiam ficar nas ruas consumindo drogas,
ao invés de buscar o centro de acolhimento para pernoite – o que era um modo de jogar para o
indivíduo a responsabilidade sobre a sua escolha pela morte, enquanto, por outro lado, nada se
pronunciava sobre as condições dos serviços de acolhimento.
A forma como essas mortes eram retratadas na mídia e pela própria gestão municipal
me chamou atenção. Como algo tão aterrorizante (morrer de frio na rua) poderia ser
normalizado e até mesmo apontado como uma escolha? Frequentemente, aquelas notícias eram
veiculadas junto a outras informações sobre o clima da cidade, como se a morte por hipotermia
estivesse associada a um efeito colateral ou mesmo como indício de baixas temperaturas,
consequência inevitável do inverno rigoroso, não de uma falha da política social. Da mesma
maneira com que se anuncia a geada como índice de frio, em que se mostram fotos da grama
congelada pela manhã, a morte de pessoas expostas às baixas temperaturas no inverno eram
noticiada como índice mais dramático para ilustrar a intensidade do inverno. De um modo
caricaturizado: “Uma frente fria se aproxima. Nesta manhã, três pessoas foram encontradas
mortas com sinais de hipotermia”.
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Violência endógena: a culpa é do morto
Entre os meses de junho e agosto de 2011, três pessoas foram queimadas na rua, em
Curitiba. Nas notícias sempre há a indicação de que a investigação dos crimes ainda será
realizada, no entanto, parte-se do princípio de que os crimes decorrem dos seguintes fatos: 1)
Acerto de contas em virtude do envolvimento com o consumo de substâncias psicoativas e com
o tráfico. 2) Acerto de contas de outros tipos, brigas rotineiras entre pessoas em situação de rua.
3) Acidentes ocasionados por tentativas de fazer fogueiras para se proteger do frio, aliado ao
consumo de substâncias psicoativas, o que resultaria em uma incineração acidental.
Aparentemente, o argumento de que a violência é causada pelo próprio grupo é utilizado como
subterfúgio para não apurar a fundo os fatos. Consequentemente, não parece haver qualquer
continuidade no que diz respeito à publicação destas informações, culminando em certa fórmula
que se repete: pessoas morrem, os fatos são noticiados, indica-se a continuidade das
investigações, o fato nunca volta a ser abordado.
Quando as mortes são atreladas às insistentes representações sobre a criminalização da
população de rua, culmina no que venho me referindo78 como presunção de violência
endógena: forma compulsiva de explicar ou entender determinados atos, presumindo que os
perpetradores são sempre pessoas do mesmo grupo da vítima, balizado pelos estigmas do grupo
social a que pertencem e que se supõem propensos à violência, degeneração, crime, dentre
outros atributos negativos. Frequentemente, o processo culmina na legitimação dos atos
enquanto autoevidentes e previsíveis, provocando também indiferença, culpabilização e
negação de sua condição de vítima.
Um dos casos que me saltou os olhos aconteceu na madrugada do dia 29 de junho de
2011, quando uma pessoa morreu queimada no bairro Juvevê. Segundo a informação do site
on-line “Bem Paraná”79, a declaração do tenente Julian Rodrigues foi que “Não dá prá saber o
que ocasionou o fogo. Pode ser que alguém tenha ateado fogo ou então eles acenderam o fogo
para se esquentar. Existem várias possibilidades.”
Um dos principais argumentos para justificar a dúvida foi o fato de que ao lado da pessoa
que foi carbonizada dormia outro morador de rua, que estava completamente embriagado e que,
supostamente, nem mesmo se deu conta do que estava acontecendo. Outro site, “Banda B”,

78
79

(MELO 2012); (SILVA e MELO 2014).
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forneceu outros elementos ao demonstrar a perspectiva dos moradores da redondeza que deram
declarações a respeito. Segundo um dos depoimentos para a matéria, nunca se havia reparado
que os moradores de rua fizessem fogueiras para se aquecer: “Eu moro há muito tempo aqui,
nunca vi eles acenderem fogo. Mesmo com esse frio, eles não acendem fogo nunca. Eu não
posso afirmar, mas parece que atearam fogo nele. Se alguém fez isso foi muita maldade” 80.
Esta tendência de culpabilização, tanto acidental quanto por acerto de contas, se repete
em ocorrências de ataques perpetrados por grupos organizados, tal como os skinheads de
ideologia neonazista. Houve um período, em Curitiba, em que ocorreu uma série de mortes,
incluindo decapitações e outros ataques com arma branca, que foram amplamente atribuídas à
ação dos neonazistas. Contudo, as afirmações de agentes da Polícia Militar do Paraná era de
que não havia informações suficientes para atribuir tais ações a qualquer grupo organizado.
Alguns desses casos demonstram a existência de testemunhas que dão pistas, e ainda, situações
em que a própria vítima fornece elementos para identificação do grupo, descrevendo suas
características. No entanto, mesmo com diversos elementos para averiguação, ao longo dos
anos, as ações dos grupos de ódio passam como despercebidas pelas autoridades da cidade.
Parece sempre haver muitas dúvidas sobre a caracterização destes grupos. Em um caso
em que um “guardador de carro” foi esfaqueado até a morte por um grupo de homens e mulheres
com características semelhantes a dos grupos neonazistas, havendo testemunhas do fato e
também imagens de câmeras de segurança, agentes da Delegacia de Homicídios afirmaram que
não havia elementos para afirmar que se tratava de um ataque por parte desses grupos: “Apesar
de várias testemunhas apontarem um grupo de Skinheads (neonazistas) como responsável pelo
assassinato, a polícia não confirma”81.
Outro conjunto de casos trata de pessoas que foram achadas mortas e em decomposição
em casas abandonadas, na rua, em terrenos baldios, tratadas como possíveis vítimas de
acidentes. São casos sobre os quais não se comenta muito a respeito, limitando-se a identificar
a morte e indicar uma investigação posterior, sobre as quais não parece haver nenhum retorno
ou desenvolvimento. Na maioria dos casos, estabelece-se a relação entre a morte dos indivíduos
com o consumo de substâncias psicoativas: “Willian seria usuário de drogas e passou a viver
nas ruas depois de ser abandonado pela família”82; “A vítima tem aproximadamente 20 a 25
anos e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. Segundo a Polícia Civil, o filho da
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vítima contou que o pai trabalhava em construções, mas abandonou tudo para viver nas ruas.”83.
Esta fórmula peculiar parece se repetir em uma parte esmagadora das ocorrências: o consumo
de substâncias psicoativas e a própria situação de rua é utilizada como forma de resolver ou dar
por encerrado os casos. Assim, as ocorrências de mortes violentas de pessoas em situação de
rua são vistas como se fossem auto-explicativas, em virtude do consumo de drogas. Em grande
parte dos casos, a simples menção às drogas parece explicar tudo que é necessário saber sobre
o caso:
O calçadão da Rua XV de Novembro, um dos principais pontos turísticos de
Curitiba, foi palco de violência na madrugada desta quinta-feira (8). Perto das
3h30, um homem foi assassinado a facadas, entre a Travessa da Lapa e a Rua
Barão do Rio Branco. A vítima, até o momento não identificada, foi
encontrada morta por populares.
Segundo o tenente Cretan Batista, do 12º Batalhão da Polícia Militar, nada foi
repassado sobre a autoria do crime, no entanto imagens de câmeras de
seguranças poderão auxiliar nas investigações. “Avisaram-nos da briga e de
que um dos moradores de rua estava ferido por arma branca. Chegamos e o
encontramos já morto”, disse à Banda B.
A vítima tem aproximadamente 20 a 25 anos e o corpo foi recolhido pelo
Instituto Médico Legal. Ainda de acordo com os PMs, o homem já havia sido
visto consumindo crack.84

O que pude perceber a partir das notícias é que estas mortes aparecem como simples
ilustração do frio - pessoas sem referências que tem suas mortes retratadas como indício do frio
nas manchetes sobre o clima da cidade – ou então se destacam por um tom de barbárie, em
casos de incinerações, queimaduras ocasionadas por produtos químicos, decapitações e
espancamentos. Variando entre o total descaso e ações motivadas pelo ódio. Ao que tudo indica
nestas matérias, parece que as pessoas morrem na rua seja por uma grande situação de
“indigência”, vítimas das intempéries, desastres naturais ou das próprias condições de vida na
rua, ou em sentido diametralmente oposto, quando são atacados violentamente, com intenção
de matar e por motivações de ódio.
No que diz respeito às formas de matar, militantes do MNPR me chamaram atenção
para alguns questionamentos curiosos: Como que uma pessoa em situação de rua tem acesso a
um produto químico? Como conseguem litros e mais litros de gasolina para incendiar alguém?
Como um morador de rua se esconde nas vias públicas depois de decapitar outra pessoa? Por
outro lado, esses mesmos militantes não descartam o fato de que existem situações de ataques
de pessoas que moram nas ruas a outros moradores de rua. Segundo essa concepção, a rua tem

83
84

Correio do litoral, 18/09/2010
Portal Banda B, 08/03/2912 [destaque em itálico do autor]

121

seus perigos, conflitos, suas regras e eventualmente as pessoas podem se matar 85. No entanto,
um detalhe importante é que, na maioria das vezes, as informações sobre esses conflitos internos
circulam na rua. E determinadas situações não causam surpresa. Em diversas circunstâncias, já
presenciei relatos de que alguém estava “jurado” de morte e que devia se cuidar para não ser
surpreendido enquanto dormia. No entanto, a questão está no fato de que essa violência é muito
mais plural e deve-se a ações de diversos atores, ao contrário de atribuir de forma sistemática a
responsabilidade de todos os crimes à população em situação de rua como forma de legitimar e
explicar praticamente todas as mortes:
Um morador de rua com aproximadamente 45 anos, identificado apenas como
Gilmar, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (13) em um prédio
abandonado no bairro Vila Izabel, em Curitiba. Segundo a Polícia Militar, a
vítima tinha lesões na cabeça e morreu em decorrência do traumatismo
craniano.
A polícia já tem informações de quem seria o suspeito de cometer o
crime. Acredita-se que a vítima tenha sido assassinada por conta das drogas.
Gilmar era conhecido na região da Vila Izabel e do bairro Água Verde e
querido por muitos moradores. Ele era natural de Foz do Iguaçu. [...] Esta é o
terceiro caso relacionado a agressões contra moradores de rua nos últimos
dois dias. Ontem, um andarilho foi queimado no bairro Alto da Rua XV.
Segundo o delegado Rubens Recalcatti, a polícia já identificou o suspeito de
ter cometido este crime. “O suspeito que ateou fogo está preso. Foi uma briga
por conta de drogas”, disse Recalcatti, descartando a hipótese de um ato
criminoso por parte de um grupo de jovens, no caso skinheads. Os andarilhos
agredidos ontem estão internados em hospital de Curitiba, com risco de
morte86.

Ao longo da pesquisa – e do contato continuado com o MNPR e os núcleos do CNDDH
de outros estados do país – percebi que esta lógica de culpabilização das vítimas é algo que se
repete em diversos outros lugares do país e até mesmo do exterior. Esse fenômeno também foi
indicado por Frangella (2009, p.208), ao abordar a pesquisa de Ballentyne sobre violência,
criminalidade e segurança nas ruas de Londres. A autora salienta que, nessa pesquisa, a
existência de poucas informações sobre os crimes e o pouco conhecimento sobre as condições
de vida da população de rua reforçam a prática unilateral de conceber as pessoas em situação
de rua exclusivamente como agressoras e raramente como vítimas. Enquanto as autoridades
policiais, por sua vez, associam os delitos de forma generalizada às brigas e desentendimentos
entre as próprias pessoas em situação de rua (FRANGELLA, p.213). Prática esta que, ainda
segundo a autora, se assemelham também ao contexto paulistano.
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Novamente, tive a oportunidade de perceber a manifestação do mesmo fato na pesquisa
do “Observatório sobre a violência contra a população em situação de rua no Distrito Federal”87.
Nessa pesquisa, a dita presunção de violência endógena se repetiu como fator explicativo para
uma grande quantidade de casos: um autor desconhecido, identificado como “provável morador
de rua”, mata outra pessoa em situação de rua, que por vezes é identificado, por vezes não.
Tanto nas notícias jornalísticas e nas declarações de polícia, percebe-se que mesmo sem a
produção de nenhuma peça de investigação, laudo cadavérico e inquérito, tanto jornalistas
quanto os próprios agentes da polícia afirmam enfaticamente e insistentemente essa suspeita,
em que as próprias pessoas em situação de rua são sempre os principais suspeitos dos crimes,
mesmo quando não existe nenhuma pessoa em específico para se suspeitar.
Um morador de rua morreu na manhã de ontem nas proximidades do Hospital
Regional de Taguatinga. A vítima, ainda não identificada, recebeu
atendimento na unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos provocados
por golpes com pedaços de madeira e pedras. Um vigia de carros que trabalha
no local informou aos policiais que a vítima era conhecida como Robervil. O
caso é investigado pela 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Centro.
“Como ele era morador de rua, suspeitamos que possa ter ocorrido algum
desentendimento entre pessoas que também andavam com ele. Mas ainda
estamos investigando o caso”, afirmou o delegado-chefe da 12ª DP, Mauro
Leite88.

Em outro caso semelhante:
[...] Na Asa Norte, outro morador de rua foi espancado e esfaqueado na tarde
de ontem, mas sobreviveu. As suspeitas da autoria dos crimes caem, por vezes
entre os próprios moradores e outras por terceiros. Na maioria dos casos,
históricos de alcoolismo e drogas levam a mais crimes. [...] Para Amélia
Lima, de 66 anos, que trabalha em frente ao HRT, o rapaz era pacífico. “Ele
sempre me tratou muito bem, com humildade. Inclusive me protegia quando
saia daqui a noite no estacionamento. Fui assaltada aqui mesmo duas vezes.
Quando ele estava eu não corria tanto risco”, disse. Outro quiosqueiro, porém,
diz que ele seria viciado em drogas. Uma funcionária do HRT, que não quis
se identificar, teme passar pelo local. “Aqui fica lotado de viciados e
moradores de rua, não há policiamento nenhum, não temos segurança”, diz. 89

Tanto nos casos de mortes em que há suspeitos dos crimes, sejam pessoas em situação
de rua ou não, assim como nos casos em que não há suspeitos de fato, a tônica do discurso
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Nesta oportunidade, a equipe produziu um banco de dados com 531 notícias de casos de morte de pessoas em
situação de rua, publicadas em três jornais do Distrito Federal, entre os anos de 2009 a 2013. Mas ainda reforçaria
também que ao longo dos anos tive contato com diversos casos retratados de modo semelhante em Estados como
Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro, dentre outros. Algo que me leva a acreditar
que as considerações feitas aqui tem um grande potencial de generalização, mesmo consideradas possíveis
variações e diferenças locais.
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jornalístico e policial é, em primeiro lugar, a atribuição da culpa do crime a uma pessoa em
situação de rua, seguido por pessoas que se sugere compor este cenário da rua, como os
traficantes de drogas, motivados por “acertos de contas”. Sobretudo, o que parece definir essa
lógica de sugestionamento por parte do discurso jornalístico é a afirmação, nas entrelinhas, de
que as pessoas em situação de rua estão o tempo todo matando a si mesmas, por investirem de
fato contra a vida de seus companheiros, por serem vitimadas pelo próprio contexto, pelas
possíveis dívidas com traficantes de drogas ou em virtude do descontrole causado pelo consumo
das substâncias. Via de regra, percebe-se que esta é uma prática compulsiva, que não depende
da existência de testemunhas, suspeitos e investigações, pelo contrário, esse é o ponto de partida
da maioria dos casos. Trata-se de uma saída recorrente, mesmo quando existem testemunhas e
demais pessoas do convívio da vítima que alegam tratar-se de alguém que não criava confusão
ou nenhum tipo de problema na vizinhança.
Trata-se de uma perspectiva que se estabelece sobre as mortes e tende a sugerir que as
violações sofridas pela população em situação de rua são causadas a elementos do grupo,
desferida pelo próprio grupo, repetindo a ultrapassada fórmula que imputa nas vítimas a
responsabilização pelas violências que sofrem. Desse modo, a antiga fórmula da criminalização
da pobreza se sobrepõe com vigor: a violência atávica das classes populares é pressuposta
enquanto representação funcional, em que a alegação de descontrole sobre os riscos de viver na
rua figura como de gestão de todo um segmento populacional que se pressupõe “matar a si
mesmo”. Consequentemente, a afirmação compulsiva de que as próprias pessoas em situação
de rua são sempre os responsáveis pelas próprias mortes, se diz também, de forma mais ou
menos explícita, que os domiciliados não são responsáveis, apartando assim a relação deles
com o mundo domiciliado e desse para a situação de rua.

Crack: pedra angular da (não tão) nova política de extermínio.
Um dos principais elementos para justificar o argumento da violência endógena e a
culpabilização das vítimas de morte violenta, atualmente, se dá no marco das relações de
consumo e comércio de drogas, especificamente o crack. No entanto, torna-se cada vez mais
claro que esta ênfase foi ativamente produzida ao longo dos anos: o crack é presente no Brasil
pelo menos desde 1989-1990, mas a “explosão midiática” enquanto questão que ganhou
notoriedade para o grande público aparece principalmente no final dos anos 2000, a partir de
uma série de notícias jornalísticas sobre o fenômeno, criando grande alarde sobre algo presente
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há quase 20 anos. Desde então, essa “explosão” inicial do tema gerou um “bombardeio” de
notícias que teve papel drástico na configuração da questão enquanto problema de primeira
grandeza, associado ao desfalecimento das condições de saúde e dignidade do usuário, e ainda,
enquanto causa do crescimento da violência, insegurança e criminalidade urbana.
O perfil tradicionalmente estigmatizado do morador de rua, associado à figura do
“mendigo” ou do “pedinte”, homem de meia-idade, alcoólatra, incapacitado para o trabalho,
rapidamente se transformou para a figura do “nóia”, “craqueiro” e/ou “cracudo”: sujeitos jovens
e em idade economicamente ativa, dominados por uma “substância incontrolável” que lhes
retira o caráter humano, e, portanto, tornam-se “ratos”, “zumbis” e “mortos-vivos”90.
O que se percebe é que rapidamente termos como “nóias” e “cracudos” ganharam o
linguajar popular, desconsiderando assim qualquer diferença entre perfis de usuários e cenas de
uso91. Atualmente, não é raro ouvir quem se refira a qualquer pessoa em situação de rua por
esses termos. Nos últimos anos, principalmente, não se fala sobre a vida na rua sem se falar de
crack. E raramente se fala de crack fora do contexto de consumo na rua, por exemplo,
desconsiderando assim o consumo da classe média domiciliada.
As etnografias de Epele (2010) e Rui (2014) são reveladoras no que diz respeito a essa
apresentação quase anedótica dos usuários, a que me referi anteriormente: figura
homogeneizada sobre a qual constantemente anulam-se diferenças. Ambas as etnografias
demonstram como a produção desses corpos, ocupações e “tipos de usuários” é muito mais
eloquente e produz mapas sociais complexos de reconhecimentos e acusações. No contexto
brasileiro, particularmente, Rui (2014, p.21) afirma a centralidade que a figura do “nóia”
ganhou enquanto forma generalista de representar publicamente a experiência diversa dos
usuários, perdendo-se de vista o fato de ser uma categoria de acusação e assunção que agrupa
um tipo de usuário particular. Isso resulta no fato de que a plasticidade e complexidade da
categoria se perde completamente nos discursos proferidos publicamente, algo que se torna
ainda mais evidente na produção midiática sobre o assunto.
Se nos trabalhos citados as autoras encaram o problema da homogeneização e a
diversidade de comportamentos de consumidores, ao falarmos de população em situação de rua

Duas grandes matérias que se poderiam destacar como exemplo de longas descrições dos usuários como “ratos”
ou “zumbis”: Os ratos do crack, ALVES, Renato; ARAÚJO, Saulo. Correio Braziliense, Brasília, terça-feira, 10
de julho de 2012, p.21 e Os zumbis do crack, sem autoria, Correio Braziliense, Brasília, domingo, 21 de fevereiro
de 2010, p.30
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Como demonstra Rui (2014, p.229) o mesmo pode ser dito sobre as chamadas “cracolandias”, que, inicialmente
identificadas como alguns espaços transitórios nas imediações do bairro da Luz, em São Paulo, foi se constituindo
como a principal nomenclatura para designar “grandes” locais de consumo de crack, em diversas regiões do país.
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a questão ainda se torna mais alarmante. Afinal, se seria equivocado afirmar que toda população
de rua é consumidora de crack; na contramão, percebe-se grande esforço no sentido de
estabelecer continuidade entre as situações, anulando novamente as sinuosidades entre as
diversas formas de ser e estar na rua. Nesse sentido, pessoas distintas, que chegam à situação
de rua por caminhos diferentes, rapidamente passaram a responder pela mesma representação
nos discursos que produzem esse “outro” da rua: pessoa comumente retratada como perigosa,
associada ao consumo de drogas, sujeira, loucura, crime, violência, e ainda, frequentemente
culpabilizada da própria violência que sofrem.
O resultado desta fantasmagoria, das linhas de continuidade que relacionam a ocupação
das ruas e a pobreza com uma forma específica de consumo e a decorrente anulação de
diferenças vem produzindo uma cena que, por um lado, faz proliferar serviços de atenção e
recuperação, e de outro, instiga e amplia motivações para o extermínio. Não só dos usuários de
crack (o que já é, obviamente, absurdo), mas que se prolonga também para todo público que
habita a rua de forma diversa, tais como flanelinhas92, catadores de materiais recicláveis,
trecheiros93 e pardais94, ou qualquer pessoa que se encaixe no perfil esteticamente estigmatizado
e reconhecido publicamente como “usuário de crack”.

Pois, na construção dessas

representações, todos que estão na rua são usuários de crack. E usuário de crack, segundo as
mesmas representações, são pessoas desprovidas de humanidade, sem autocontrole, ameaça
constante e inevitável.
Ao comentar sobre as diferenças entre população em situação de rua e usuários de crack,
Rui (2012, p.294) acena que um dos principais aspectos desta distinção diz respeito à produção
de outras formas de visibilidade simbólica, pública e política, principalmente no que diz
respeito aos avanços acumulados nos últimos anos por parte da população em situação de rua,
que, em certa medida, ampliou o debate sobre o tema na agenda política contemporânea. Por
outro lado, o surgimento da população usuária de crack, ainda como afirma Rui (2012, p.294295), embaralha novamente a compreensão sobre estas distinções. A relação com a droga e as
disposições pessoais para o cuidado de si, consumo e reabilitação, reinserem o debate sobre o
fracasso pessoal, corporal e moral.
O referido processo também pode ser indicado a partir de notícias que apresentam
discursos sobre a diferença entre “antigos moradores de rua”, supostamente mais pacíficos e
92

Pessoas que ganham dinheiro cuidando e/ou lavando carros estacionados na rua.
Aquele/a que pega o trecho, que viaja de cidade em cidade a pé, de carona ou mesmo com transporte público.
94
Pessoa que vive na rua de forma mais fixada territorialmente. Costumam se inserir na rede comunitária do local,
conhecem as pessoas que ali moram e sobrevivem a partir dessas relações, seja com doações ou realizando
trabalhos.
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que não causavam problemas, e os supostamente novos, violentos e incontroláveis usuários de
crack:
Pode até parecer questão menor, restrita a umas poucas quadras do Distrito
Federal, mas o problema representado pelos moradores de rua passou a
adquirir um alcance muito mais amplo do que o previsto. Até pouco tempo
atrás, costumava-se considerar inofensivos os moradores de rua, que no
máximo pediam trocados aos residentes ou passantes. O clima mudou e, na
origem dessa transformação está uma praga contemporânea, o crack. [...] Os
mendigos agressivos e violentos já podem ser encontrados por toda a parte.
Vandalizam os edifícios – inclusive o patrimônio histórico – atormentam
quem passa por ali, deterioram a região e infernizam quem reside na área.
Sua permanência nas ruas não pode ser tolerada. Alega-se, para nada fazer,
que a Constituição garante o direito de ir e vir, o que impediria sua retirada.
Não é assim. Direito de ir e vir vale para todos. Inclusive para quem vê esse
direito desrespeitado pelos moradores de rua95.

Ainda no que diz respeito a essas mudanças no perfil populacional, percebe-se que, em
alguns casos, a recorrência de crimes contra pessoas em situação de rua chama atenção e são
abordados como tema relevante, que merece reflexão e explicações. Foi o caso de um crime
ocorrido em Santa Maria, Região Administrativa do Distrito Federal, em que duas pessoas em
situação de rua foram queimadas enquanto dormiam. Um deles morreu e o outro ficou
gravemente ferido. Em uma notícia sobre o caso, atribuiu-se ao Diretor do Hospital Regional
da Asa Norte (HRAN), a seguinte declaração: “O número de atendimentos a queimados na
capital é alarmante. Ele observou que a vida noturna passou por mudanças significativas nos
últimos 15 anos no DF, e o problema do crack e outras drogas se juntou ao preconceito para
fazer vítimas nas ruas” 96.
As representações sobre os supostos usuários de crack, tanto nas reportagens sobre o
consumo como nas opiniões de leitores sobre a presença de pessoas em situação de rua e nas
notícias de diversos casos de assassinatos, indicam, como também debatido por Rui (2012:5),
que a relação com a substância (crack) e seus “poderes devastadores” agem de modo a
reorganizar concepções sobre higiene, saúde, estética e demais cuidados que desafiam e
questionam os limites do reconhecimento dos outros (sejam pessoas em situação de rua e/ou
usuários de crack), daquilo que se reconhece como uma experiência humana compartilhada. No
limite, e ainda a partir das indicações de Rui (2012, p.284), todo este constructo perturba
determinadas ficções de identidade, mexe com posicionamentos e expectativas de
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ordenamentos, fronteiras e regras. Por sua vez, esse desordenamento moral, e mesmo da
santidade do corpo (via poluição, impureza, falta de cuidado), tem correspondência direta com
noções sobre o perigo.
A compreensão deste perigo, por sua vez, tem raízes profundas no imaginário corrente.
Exemplo disso é a ideia da existência de “classes perigosas”. O resultado dessa formulação é
que pobreza e perigo se tornam concepções sinônimas que tiveram grandiosos impactos no
imaginário e na história do país. Conforme indica Chalhoub (1996), um dos principais exemplos
destes impactos trata sobre fundamentos teóricos das estratégias de atuação da polícia brasileira
nas grandes cidades, desde as primeiras décadas do século XX: “A polícia age a partir do
pressuposto da suspeição generalizada, da premissa de que todo cidadão é suspeito de alguma
coisa até prova em contrário e, é lógico, alguns cidadãos são mais suspeitos do que outros”
(CHALHOUB 1996, p.23).

Vida indigna de ser vivida
Na madrugada do dia 19 de janeiro de 2009, José Cândido do Amaral, 50 anos,
economista e analista de sistemas do Banco Central, assassinou duas pessoas em situação de
rua ao disparar três tiros contra Paulo Francisco de Oliveira filho, 35 anos, e um tiro contra
Raulhei Fernandes Mangabeiro, 26 anos. O crime ocorreu no coreto da Praça do Compromisso,
também conhecida como Praça do Índio, na Asa Sul do Plano Piloto de Brasília. Mesma praça
que foi rebatizada em memória do assassinato do indígena de etnia Pataxó, Galdino Jesus dos
Santos, morto em 20 de abril de 1997, aproximadamente 20 horas depois que cinco rapazes
atearam fogo em seu corpo enquanto ele dormia em uma parada de ônibus, pois, por não ter
conseguido dar entrada no hotel em que se hospedaria, se viu frente à situação de ter que
pernoitar na rua.
Nas bordas do coreto da Praça do Compromisso pode-se ver uma pichação com a
seguinte frase: Tenho dinheiro, sua vida é minha. Provavelmente inspirada em uma das
declarações dadas por um dos rapazes responsáveis pela morte de Galdino, que afirmou: “Não
sabíamos que era um índio, achamos que era um mendigo qualquer”. Ou ainda, nas diversas
expressões de indignação frente o caso, calcadas em recorrentes representações sobre a justiça
brasileira, na qual se presume que a lei se aplica diferentemente de acordo com o
posicionamento hierárquico e econômico dos envolvidos.
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José Cândido do Amaral não demonstrava, segundo as manchetes jornalísticas,
nenhuma dúvida sobre a legitimidade das razões para cometer os assassinatos. Tratava-se,
segundo o próprio acusado, de uma empreitada moral justificada pelo incômodo que a presença
das duas pessoas em situação de rua causava e que se tornara ainda mais ofensivo, em sua
opinião, pois além de estarem morando nas ruas, Paulo Francisco de Oliveira Filho e Raulhei
Fernandes Mangabeiro também trocavam carícias publicamente, referidas como “atos
libidinosos”. Segundo José, “O sangue subiu a cabeça. Queria limpar eles de lá”97, fazendo-o
agir segundo seu sentimento de justiça, revolta e vergonha, perante a incômoda presença
daqueles que, além de morarem na rua, praticavam sexo na praça.
Após um ano de investigações, a Coordenação de Investigação de Crimes contra a Vida
(Corvida), confirmou que José Cândido do Amaral, à época preso pelo duplo homicídio, era
responsável também pelo assassinato de Cleiton Mendes de Oliveira, 23 anos, ocorrido no dia
3 de março do ano de 2006, em Taguatinga. Conforme as informações divulgadas, Cleiton teria
abordado José para pedir esmola. Revoltado com a situação, José disparou três vezes contra
Cleiton, que ainda tentou fugir, mas recebeu mais um disparo nas costas e faleceu no local. A
semelhança entre os retratos falados que foram produzidos para ambos os casos se somaram ao
fato de a polícia ter achado na casa de José a arma que corresponde aos três assassinatos,
fazendo com que José tivesse que responder também pela morte de Cleiton. No entanto, José
não confessou ser o autor do assassinato de Cleiton – ao contrário do outro caso –, tampouco
fez qualquer afirmação que pudesse associar suas afirmações contra moradores de rua ao caso
de Cleiton.
É necessário refletir sobre os valores e sentidos que motivam atos como os cometidos
por José Cândido do Amaral, ou ainda, presentes na afirmação de um dos rapazes que tentou
justificar o assassinato de Galdino afirmando não saber que se tratava de um “mendigo
qualquer”.
A produção discursiva sobre estas mortes e corpos, por vezes sem nome, sem
identificação, dificulta a produção de empatia por parte da opinião pública, visto que ela foi
separada da relação e, portanto, de qualquer possível responsabilização sobre crimes. No limite,
impossibilita que se tornem de fato vidas em um sentido amplo, dignas de pesar, luto e dor
(Butler 2006; 2010). Como tentei demonstrar, a violência contra as pessoas em situação de rua
é enquadrada como fenômeno autoexplicativo: espera-se que estas pessoas matem umas as
outras. Por sua vez, a forma como se mata, nesses discursos, por vezes parece irrelevante. Pois,
97
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por mais atroz que seja a forma de matar, e por mais distante que possa parecer da realidade da
vida nas ruas, atribuir os crimes às próprias pessoas em situação de rua parece fazer parte de
uma política deliberada de extermínio de vidas consideradas indignas de serem vividas.
A partir das sugestões de Butler (2006; 2010), podemos problematizar a existência de
uma distinção radical nas formas de cuidar da vida e na distribuição da vulnerabilidade física
do homem no planeta. Assim como a disparidade com que determinadas vidas são protegidas
em detrimento de outras, de modo que o ataque a sua santidade é suficiente para mobilizar as
forças da guerra, enquanto outras vidas não gozam do mesmo apoio premente, ou seja, não
chegam a se qualificar como “vidas que valem a pena”. Trata-se de apontar o questionamento
sobre os meios através dos quais uma vida se converte em bem ou deixa de sê-lo, e em última
instância, o que conta como humano, que vidas contam como vidas, o que faz com que
determinadas vidas valham a pena e outras não.
Em um de seus exemplos, Butler aponta um quadro interessante no que diz respeito à
forma como se constrói a noção de “baixa” em contextos de guerra e como as formas de
representar os mortos influem em nossa percepção sobre o valor de tais vidas. Em sua
argumentação, Butler (2006, p.58) aponta que raramente se escuta falar dos nomes dos
palestinos mortos pelo exército de Israel ou dos inumeráveis afegãos mortos em conflito. A este
processo ela se refere por “desrealização”: descaracterização dos elementos de reconhecimento,
tais como os nomes e rostos, histórias pessoais, seus entes familiares que sentirão pesar por
aquelas perdas, seus costumes, paixões e razões de viver. Isto faz com que a perda deixe de ser
reconhecida enquanto perda para se tornar uma baixa, consequência de conflitos
despessoalizados em que os mortos não são retratados de fato como pessoas. Em última
instância esta desrealização é também uma desumanização em que a violência física porta uma
mensagem sobre esse “outro” irreconhecível, como no exemplo dado pela autora,
Se 200.000 crianças iraquianas foram assassinadas durante a Guerra do Golfo
e suas sequelas, dispomos de alguma imagem, de algum marco pessoal ou
coletivo para qualquer dessas vidas? Existe alguma história dessas mortes nos
meios de comunicação? Existe algum nome associado a essas crianças?98
(BUTLER, 2006, p.60-61).

Da mesma forma que a guerra ou o terrorismo podem ser utilizados como forma de
produzir essa desrealização, o que tentei apresentar até aqui foram alguns dos elementos que
produzem algo semelhante no cotidiano, especialmente no caso da morte de pessoas em
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Tradução do autor.
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situação de rua. Seja por omissão ou mesmo pela inexistência de informações sobre as vítimas
percebe-se a possibilidade não apenas de retirar a “santidade da vida”, como também uma
trivialidade na produção da morte.

Justifica-se a morte do “outro” quando esse outro

materializa impressões de perigo, terror, sujeira, imprevisibilidade, risco e degradação.
Desumanização de corpos, que, no limite, já estão dados como mortos, mesmo em vida, na
medida em que deixam de ser reconhecidos como sujeitos.
Depois de alguns anos de pesquisa com pessoas em situação de rua, a morte se tornou
algo recorrente em meu cotidiano, muito mais do que gostaria. Foram frequentes as notícias de
conhecidos, amigos e demais interlocutores de pesquisa que chegaram a óbito, assim como de
pessoas que não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que compuseram casos que
chegaram a meu conhecimento através de jornais, grupos de direitos humanos e outras entidades
que trabalham com o segmento. O fato é que a existência de ataques seguidos de morte e demais
violações contra pessoas que dormem e sobrevivem nas ruas e albergues é algo recorrente nas
capitais e grandes cidades brasileiras. Por vezes, casos noticiados nos meios de comunicação
relatam a descoberta de corpos não identificados, anunciados como prováveis moradores de
rua, nos quais as informações são pouco reveladoras sobre os detalhes e circunstâncias dos
crimes. Os casos com menor expressão midiática aparecem rapidamente citados, mas pouco se
sabe sobre estes acontecimentos. Diferentemente, casos que ganham destaque culminam na
produção de um reconhecimento público enquanto atos particularmente cruéis ou bárbaros.
Em meio a esse processo de construção discursiva são produzidas fronteiras que
estabelecem níveis de normalidade e excesso. É sobre este aspecto que se define os limites entre
a violência banalizada e os casos reconhecidos por sua crueldade, atos considerados brutais ou
incompreensíveis. Ela comunica e rearranja as impressões da opinião pública sobre aquilo que
“não era necessário fazer”, tornando determinadas mortes particularmente cruéis. Dessa forma,
a linguagem do excesso se produz de forma complexa, em que as mortes cotidianas e rotineiras
(supostamente causadas pelo frio, “acidentes”, “brigas entre eles”) são vividas de uma forma
sociologicamente distinta dos casos que ganham notoriedade pública (casos em que um
domiciliado é suspeito ou acusado). Pois, o que elas revelam é que, em circunstâncias muito
específicas, o mecanismo argumentativo que produz a desumanização falha e expõe de forma
vigorosa a fragilidade das representações entre “pessoas de bem” e os “perigosos”.
A percepção de que alguns crimes carregam em seus detalhes a existência de uma
maldade acima dos limites aceitáveis é produzida perante circunstâncias que transformam o
discurso da violência rotineira ou cotidiana em excepcionalidade. A crueldade aparece na borda
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de ações que transmitem a impressão de não serem “necessárias”, que extrapolam e
transbordam os motivos que a legitimavam inicialmente, para além de circunstâncias aceitáveis
ou compreensíveis, pois são particularmente reveladores sobre os valores em torno de atos e
casos que não tem o mesmo poder de comoção da opinião pública. Faz parte desse mecanismo
de desumanização recolocar os casos em que a desumanização não se realiza completamente,
pois o reconhecimento da culpa de alguém (domiciliado) é inevitável.
Os assassinatos cometidos por José Cândido do Amaral e mesmo o crime contra Galdino
são representativos dos raros episódios em que os atentados rotineiros contra a vida de pessoas
em situação de rua ganham o estatuto público de violência e são reconhecidos como tal pela
opinião pública. Entretanto, o contexto que se projeta é de acentuação dos conflitos e
representações no que diz respeito à defesa de direitos humanos em que determinadas
concepções perigosas vem ganhando cada vez mais espaço no imaginário popular. Concepções
como a famigerada “Direitos humanos para humanos direitos” tem sido produzidas através de
propaganda massiva jogam com os sentimentos de risco e medo. Da negativa de serviços
públicos ao ataque violento, o que está em jogo é o valor diferencial que algumas vidas têm em
relação a outras. Quais vidas devem ser defendidas e são dignas de luto e pesar? Quais direitos
devem ser atendidos ou negados? E, por fim, quem são as pessoas que podem morrer sem
maiores consequências?
Essas questões relacionadas à qualificação de situações de exceção e soberania foram
trabalhadas por Das e Poole (2004) a partir de consequências retiradas da ideia de homo sacer
de Giorgio Agamben. A partir da figura jurídica do “homo sacer”, categoria jurídica do direito
romano arcaico, o autor se refere a conjunturas particulares que revelam a existência de “vidas
sem valor” ou “indignas de serem vividas”. Trata-se de um antigo questionamento sobre a
existência de vidas humanas que, por algum motivo e em determinadas circunstâncias,
perderiam a qualidade de bem jurídico a um ponto em que se tornaria vã tanto para o sujeito portador da vida -, quanto para a sociedade. Segundo o autor, toda sociedade fixa um limiar em
que a vida perde seu valor político e passa a ser impunemente eliminável. (AGAMBEN, 2002,
p.147).
Segundo a interpretação das autoras, a figura do homo sacer encarna a “vida nua”, que
pode ser tomada por qualquer um sem incorrer na culpa pelo homicídio. Ou seja, trata-se da
existência de pessoas que podem ser mortas, mas que não podem ser sacrificadas. Como se
fosse constituído “antes da lei”, não pode ser sacrificado pois se encontra fora do âmbito da lei

132

divina, mas seu executor não pode ser acusado, portanto, também está fora do alcance das leis
humanas.
A principal implicação retirada por Das e Poole dessa figura jurídica é que a lei e os
valores que a tomam por certo, ao constituir determinados corpos como “assassináveis”, revela
instâncias em que a vida nua se manifesta em formas jurídicas, e práticas de exceção dos
Estados modernos. Sobretudo, a vida nua paira como um tipo de ameaça à espreita como
condição a que qualquer cidadão pode vir a experimentar. É particularmente essa sugestão que
as autoras se referem para evidenciar uma das formas possíveis em que se produzem margens
do Estado, “Não como um lugar fora do Estado, mas como rios que fluem em seu interior e
através de seu corpo”. (DAS & POOLE, 2004, p.13). Entretanto, as autoras apontam que
compreendem a vida nua não apenas como espectros fantasmagóricos do passado, mas como
prática que permeia a vida cotidiana no presente.
É sobre essa última ideia apontada pelas autoras que pretendo retirar algumas
consequências para pensar as disputas sobre o estatuo político da população de rua. Talvez seria
possível afirmar – em um quadro interpretativo do senso comum que não se filie diretamente
em apoio ao extermínio e encarceramento dos pobres, algo que vem se tornando cada vez mais
evidente no Brasil – que a vida na rua já é geralmente compreendida como situação de
vulnerabilidade, perigo, humilhação, exposição, violência e assédio. O limite em que isto se
torna insustentável é exatamente quando existe uma ameaça direta e contundente contra os
corpos, com a intenção de exterminá-los. De certo ponto de vista, pode parecer óbvio afirmar
que o limite é justamente o risco de morte. Mas no caso em questão (e este é exatamente o ponto
em que os limites são transpostos), isso não é tão óbvio, em virtude do esgarçamento dos
padrões qualificadores da violação e aquilo que é rotineiro no cotidiano da vida na rua.
As abordagens polícias que com frequência acompanhei nessas situações de trabalho de
campo, sempre me pareceram exageradamente vexatórias, truculentas e, em alguns casos,
realmente violentas99. Muitas vezes, todavia, ao fim da abordagem, tudo volta ao “normal”,
como se nada tivesse acontecido. Diversas vezes indaguei as pessoas100 sobre o que acabara de
Em uma abordagem “comum” os agentes policiais começam por render o grupo a partir do chamado “elemento
surpresa”, de forma rápida, com armas apontadas para a cabeça. Algo que permanece uma curiosidade para mim
é que frequentemente os policiais adotam a atitude de assumir uma linguagem costumeiramente associada ao
crime, ao tráfico ou mesmo a rua. Linguagem repleta de “gírias da rua”, “do mundo do crime”, como se tentassem
se constituir a partir do estereótipo daqueles a quem supõem abordar. Em meio às tentativas de pressionar os
“suspeitos”, é recorrente a violência física, principalmente tapas no rosto e golpes na região genital. Também é
comum a ordem para que as pessoas se dispam de suas roupas, assim como diversas ameaças sobre implantar
flagrantes.
100
Vale ressaltar que quando iniciei o trabalho de campo as abordagens policiais não eram uma novidade na minha
experiência pessoal, pelo contrário, considerava estar familiarizado com essa realidade. O que me surpreendeu,
99
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ocorrer e detinha respostas como: “Isso é normal”; “É assim mesmo”; “Todo dia é isso”; “Vai
fazer o quê?”.
As nuances no que diz respeito aos processos de violação destacam indiretamente a
centralidade ocupada pelos ataques com intenção de matar, compreendidos como a violação
por excelência. Não é de se admirar que, em situação de extremo pauperismo, o corpo vire o
lócus primordial do cuidado, da atenção e até mesmo de seu oposto, corpo carregado de
vergonha ou de orgulho, de marcas e feridas. Via de regra, já se perdeu a casa, o emprego, os
vínculos familiares, o controle do uso e abuso de álcool e outras drogas, criando um contexto
em que o corpo se torna o último espaço para o exercício de soberania de si. É o último bem
que resta para defender frente a situações de perdas e ataques constantes. O ataque direto aos
corpos com intenção de matar, se destaca particularmente como a última gota d’água em um
copo que já está cheio, como pode ser notado a partir de relato de Antônio Araújo, militante do
MNPR, que vivia nas ruas de São Paulo na época do Massacre:
Eu dormia na XV de Novembro. Mas naquele dia, um dia antes, eu sonhei.
Estava sentindo que o negócio estava muito pesado. Eu tinha uma
programação de pegar um papelão na Mooca, ai falei: Vou pra lá. Quando eu
levantei de manhã cedo, no dia 19, para pesar o papelão, apareceram uns
irmãos dizendo: - Aconteceu um negócio lá na Sé, tal e tal, e eu falei: Caramba
mano! Olha, era pra eu estar lá! E aí que começou a nascer dentro de mim
mesmo, uma vontade de lutar. Porque isso daí, tava se violando não só a
questão dos direitos, mas poxa [pausa] o direito do ser humano à vida, meu!
A vida! (Entrevista, Antônio, São Paulo, 2014)

O fato é que, apesar de a morte ser frequentemente narrada como risco cotidiano, nem
toda morte se torna necessariamente um evento especial; ou ganha o mesmo destaque em termos
de repercussão pública. Compreendo essa distinção pelo fato de que a atenção a estes eventos
não é resultado direto do número de mortes, de quem são as vítimas individualmente ou mesmo
das formas como os ataques se manifestam. Trata-se, sobretudo, de uma relação entre a
presença de determinados corpos e seu extermínio em território impróprio. A morte, quando
exposta aos olhos dos habitantes da cidade, produz publicamente a exacerbação e a percepção
de um discurso escamoteado no cotidiano. Apresenta fraturas sobre as possibilidades de
existência e visibilidade social de determinados corpos, formas de ocupação e uso das cidades,
do acesso à justiça, segurança e os limites sobre modos de vida que podem ou não ser tolerados
e vidas que podem ou não ser vividas.

em contrapartida, era justamente o quanto aquelas situações eram banais para eles, porque eram absolutamente
presentes em seu cotidiano.
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CAPÍTULO 4 – Caminhos para as ruas

Liderança não se faz, se nasce! Você não vai fazer liderança se você não viver
aquilo. Então não adianta você botar um cara que nunca viveu na rua para
ser líder e falar da rua. Como é que você vai falar da rua se você nunca viveu
ela? Se você nunca sentiu na pele o que é passar fome, nunca sentiu na pele
o preconceito, a discriminação, as pessoas te xingando de vagabundo: “vai
tomar banho, seu fedido! Seu porco!” Quando você não tem um lugar pra
tomar banho. Você está ali há três dias, mijou na calça, tá com a mesma calça,
com a mesma roupa, não tem como tomar banho porque o centro [instituições
de atendimento que oferecem serviços para a população de rua] tá fechado.
Porque o centro comunitário não abre sábado e domingo. É sofrido! Como
você pode falar que um cara é líder, se ele não sentiu, não viveu aquela
situação. Ou seja, tem que nascer uma revolta dentro dele!
(Entrevista, Anderson Lopes Miranda).
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Notas sobre as entrevistas com pessoas em situação de rua
Desde as primeiras entrevistas1 que realizei com pessoas em situação de rua pude
perceber a recorrência de narrativas que afirmavam a existência de grande diversidade de
circunstâncias que podem levar homens e mulheres a viverem nas ruas das cidades. Estas
entrevistas me levaram a pensar que a maioria das pessoas em situação de rua viveram um
processo de “adentrar a rua” 2, isto é, a vida na rua não foi uma realidade experimentada desde
o momento em que nasceram.
Quando narravam seus percursos, de modo a recompor discursivamente os motivos que
os levaram à vida nas ruas, é comum a existência de uma vida domiciliada ou institucionalizada
pregressa, até o ponto em que os sujeitos reconhecem um momento, fato ou conjunto de
circunstâncias desestabilizadoras das condições de vida anterior, entendidas como aquelas que
proporcionaram as condições para o começo da vida nas ruas.
Estas narrativas apresentam grande diversidade: Alega-se um contexto de vida
economicamente desfavorável, a dificuldade em cumprir expectativas familiares ou por
abandono familiar, por terem cometido ou sofrido violência, por constrangimentos no que diz
respeito à adição ao consumo de drogas, problemas financeiros, desemprego, problemas com a
lei e o crime, dentre outras composições que demonstram grande diversidade com relação às
experiências e a indicação dos aspectos compreendidos enquanto motivos que levam à rua3.
A bibliografia temática é repleta de discussões e interpretações diferenciadas que
apontam os motivos e as formas pelas quais as pessoas começaram a viver em situação de rua.
Estudos realizados por distintos campos disciplinares trouxeram grande acúmulo, diferenciadas
respostas e indicações sobre quem são, como vivem e como estas pessoas chegaram a viver nas
ruas das cidades4.
Nestas primeiras entrevistas percebi a tensão em torno dos motivos que os levam à rua

1

Minhas primeiras entrevistas foram realizadas em 2007/2008 com pessoas em situação de rua em Balneário
Camboriú e em comunidades terapêuticas.
2
Esta foi a expressão que utilizei em trabalho anterior (Melo 2011).
3
A heterogeneidade de casos e multiplicidade de combinações entre fatores entendidos como causas da vida na
rua é abordado por Vieira et. al. (2004:89), ao constituir um panorama de situações de suspensão ou mesmo quebra
dos vínculos familiares, as autoras apontam para uma mesma quantidade vertiginosa de casos, reforçando a
particularidade sobre a existência de uma diversidade tão ampla quanto o número de moradores de rua e
possibilidade de combinação de diversos fatores elencados para explicar o início da vida nas ruas.
4
A questão pungente sobre as causas da vida na rua foi trabalhada exaustivamente e pode ser vista em grande
parte das publicações, inclusive a partir dos títulos de alguns textos: em 1987, Di Flora publica o livro “mendigos:
por que surgem, por onde circulam, como são tratados?”; Em 1991 é realizado um levantamento sobre a população
em situação de rua em São Paulo que resulta na publicação do livro “população de rua: quem é, como vive, como
é vista”; Em 2004 é publicado o artigo “Quem vocês pensam que (ELAS) são? – representações sobre as pessoas
em situação de rua” (Mattos et. al. 2004).
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e a recomposição discursiva dos percursos sociais produzidos retrospectivamente pelos sujeitos.
Considero que o acesso a estas narrativas foi possível a partir do contato prolongado e do
estabelecimento de confiança mútua. Este posicionamento se deve ao fato de que na maior parte
dos casos existe grande questão de fundo emocional. As narrativas sobre o passado pregresso à
vida na rua estão repletas de indicações sobre o arrependimento por escolhas feitas, vergonha
por ações do passado, sentimento de ter fracassado enquanto referência familiar e de ter sido
“fraco” com relação às drogas. Ou seja, guardam em si processos de sofrimento e dor, por vezes,
acompanhado também do sentimento de vergonha e fracasso.
Muitos são os mecanismos acionados para guardar aquilo que não deve ser dito. Em
alguns casos, o segredo desses não ditos é uma conclusão guiada pela experiência de vida na
rua, em que se produzem diversas versões para cada interlocutor: nada se diz quando se
pressupõe que o outro (domiciliado, que nunca morou na rua) não será capaz de compreender.
Esta lógica parece recorrente nos casos de pessoas que, por vezes, afirmam ter "escolhido"
morar na rua.
Não se trata aqui de afirmar a impossibilidade da existência de pessoas que
eventualmente escolheram viver nas ruas, contudo, é necessário tomar a afirmação com
cuidado. Na maioria dos casos o discurso da escolha vem acompanhado de uma trajetória em
que se vivem intensos processos de violência, faltas e demais situações que empurram as
pessoas ao limite das condições de vida anteriores: “Em certo momento, não aguentei mais”,
causando a “escolha” de morar na rua em detrimento de algo que se considera muito pior e que
normalmente espera na própria casa, com a própria família. Ou ainda, mesmo por situações de
perigo constituídas na vida pregressa à rua. No entanto, é comum recorrer ao argumento como
tentativa de encerrar o assunto sem a necessidade de aprofundar explicações. O discurso da
escolha aparece como justificativa que reestabelece a autonomia individual frente a processos
sobre os quais se admite não ter controle.
Segundo Michael Pollak (1989), em determinadas circunstâncias, a memória é velada
segundo estruturas de comunicação particulares, estruturas informais que circulam apenas entre
pessoas ou grupos que estabelecem proximidade e confiança necessária para partilhar tais
narrativas. Memórias “não ditas”, silenciadas ou mesmo esquecidas que se caracterizam por
obter um conteúdo proibido, indizível ou mesmo vergonhoso.
Esta forma de organização e cuidado com certas versões da memória é, muitas vezes,
justificada pela angústia por não encontrar uma escuta sensível, além do receio de se tornar
vítima de novas punições ou mesmo de ser exposto a mal-entendidos. Ainda com Pollak (1989,
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p.8), a fronteira que separa o dito do não dito, revela a diferença entre memórias subterrâneas
da sociedade civil e grupos dominados, e, de outro lado, uma memória organizada,
massivamente divulgada como história oficial de uma sociedade majoritária. Ou seja, a
depender das circunstâncias e contextos históricos específicos, determinadas lembranças
podem ser reativadas, e assim, memórias subterrâneas podem emergir reconfigurando o passado
e dando-lhe significado renovado no presente.
Pude perceber movimento semelhante ao sugerido por Pollak ao entrevistar militantes
do MNPR. O fundamental do que quero argumentar aqui trata da verificação de grande
diferença entre as narrativas de pessoas que viveram ou vivem na rua em comparação àqueles
que se tornaram militantes do MNPR.
Ao realizar entrevistas com pessoas que se encontravam vivendo nas ruas e não eram
militantes do MNPR, pude perceber certas especificidades que me parecem ser reveladoras da
experiência de vida na rua. Algo que desafiava a análise era que as avaliações sobre a vida nas
ruas se modificava diariamente. Um dia a vida nas ruas poderia ser retratada como uma grande
aventura, cheia de desafios sobre os quais o narrador tinha total controle e domínio. No dia
seguinte, era retratada como a circunstância mais brutal, penosa e violenta que um indivíduo
poderia estar.
Entendo que esta inconstância está diretamente associada a dinâmicas de vida na rua,
em que o cotidiano está voltado à resolução de desafios imediatos e projetos de curto alcance:
o próximo lugar para dormir, a próxima refeição. Assim, a transformação de qualquer aspecto
contextual tem grande impacto na forma de organizar a narrativa sobre o que se está vivendo
ou sentindo naquele momento específico.
Complementarmente, quando realizei entrevistas em comunidades terapêuticas, este
quadro parecia se alterar profundamente. Os entrevistados narravam seus percursos com base
na esperança de que naquele momento passavam por um processo de transição, em que estariam
se afastando da vida nas ruas. Também apresentavam suas aventuras nas ruas e os pontos
negativos em que viveram situações dramáticas de violência, entretanto, suas narrativas eram
marcadas pelas expectativas de transformação de suas vidas e de projetos de longo alcance a
partir da recuperação.
No contexto de mobilização do MNPR, o que pude perceber é que para estas pessoas
que se tornaram militantes, as narrativas de vida na rua se tornaram um tipo de capital 5
O conceito de “capital militante” é discutido por autores como Vecchioli (2009) e Matonti & Poupeau (2004/5).
Contudo, faço uma alusão mais pontual dessa discussão para me referir apenas ao fato de que no MNPR a trajetória
de rua é condição fundamental para a militância e que suas narrativas de vida na rua se convertem em um fundo
5
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importante, que corporifica experiências pessoais que dão sentido à ação militante, e, ao mesmo
tempo, se torna peça chave na própria legitimação sobre aquilo que se percebe como o que deve
ser transformado na realidade social.
O que se produz a partir da configuração do MNPR e sua rede de apoiadores, é que essas
trajetórias inicialmente compreendidas enquanto narrativas individuais, muito particulares e
específicas, passam a ser utilizadas como forma de transformar a compreensão sobre as causas
da vida na rua e a representação pública deste segmento social. As narrativas ganham estatuto
político, na medida em que passam a ser reivindicadas como experiência de sofrimento coletivo
que ilustram seus dramas e dificuldades, assim como a urgência sobre a necessidade de que as
autoridades públicas tomem providências sobre o assunto. Não mais escondidas, “não ditas” ou
veladas, tornam-se narrativas a serem sistematicamente publicizadas e exaltadas para fins de
intervenção no contexto político.

Trajetória de rua e militância
A experiência de vida na rua, por vezes referida pelos militantes do MNPR como
trajetória de rua, tem papel central na economia dos motivos indicados para explicar as razões
da militância política. Sua importância tem dois motivos principais: O primeiro deles trata de
afirmar que a experiência de vida nas ruas é o que fornece as razões subjetivas para o
engajamento político. O segundo trata de delimitar o espaço de poder representado e exercido
pelos porta-vozes do MNPR. Considera-se que apenas pessoas com trajetória de rua estão
autorizadas a tornarem-se representantes legítimos do segmento, visto que estão imbuídas do
conhecimento em primeira pessoa, condição avaliada como fundamental para representação
política.
Os militantes entrevistados produzem narrativas sobre seus percursos de modo a dar
sentido à situação presente e que estabeleceu as condições para o desenvolvimento de suas
atividades militantes6. Trata-se aqui de pessoas publicamente conhecidas e que estão
experiencial de motivos e mesmo de certa autoridade de fala em detrimento daqueles que “não conhecem a
realidade das ruas”.
6
A forma de organização destas narrativas tem grandes semelhanças com as questões indicadas na crítica de
Bourdieu à “ilusão biográfica” (1998). A história de vida é apresentada como se a vida constituísse um todo
coerente e dotado de sentido, segundo uma ordem cronológica e também lógica, em que os indivíduos envolvidos
na produção da biografia têm interesse em aceitar um “postulado do sentido da existência narrada” (BOURDIEU,
1998, p.184). Para Bourdieu, a produção de histórias de vida enquanto este todo coerente seria equivalente a
conformar-se com uma “ilusão retórica” que por vezes desconsidera o arbitrário da existência ou mesmo os
diversos mecanismos de poder que incidem diretamente em formas de institucionalização do “eu”.
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acostumadas a relatar suas biografias para jornalistas, pesquisadores e demais interessados no
assunto. Assim, estas narrativas biográficas, exaustivamente contadas e recontadas para
distintos interlocutores, têm também a importância central de apresentar testemunhos pessoais
de superação. Os relatos são organizados com projeção ascendente: desde infâncias “difíceis”,
instituições de acolhimento, envolvimento com a criminalidade, a vida nas ruas, e,
eventualmente, o momento de superação da situação de rua.
A partir destas narrativas foi possível compreender que a vida na rua parece se tratar de
um espaço social marcado por intensos fluxos de idas e vindas, permanência e transformação,
emprego e desemprego, momentos de sobriedade e recaídas no consumo de drogas, moradias
provisórias, abrigos institucionais, prisões, repúblicas, quartos, pensões, casas de familiares,
malocas, viadutos e trechos. Ou seja, mais do que um processo de ruptura entre o espaço
público, instituições de acolhimento e o domicílio, a vida na rua é feita de atravessamentos entre
diversos locais e circunstâncias. Desse modo, meu esforço foi de tentar demonstrar eixos
temáticos que agrupam certas experiências que projetam unidade em sua diversidade e alguns
de seus pontos de congruência.
Para realizar a tarefa me inspirei no uso da noção de “carreira” pelos autores da Escola
de Chicago e seus rendimentos nos estudos sobre engajamento militante. Segundo Fillieule
(2001, p.198) trata-se de um desdobramento da abordagem de Everett Hughes sobre as carreiras
profissionais e as formas através das quais os diferentes estágios desse exercício resultam em
mudanças nos objetivos dos indivíduos e na forma como se posicionam de acordo com as
mudanças subjetivas decorrentes do próprio exercício profissional. Na abordagem realizada por
Howard Becker sobre as carreiras
“[...] O conceito se refere à sequência de movimentos de uma posição
para outra num sistema ocupacional, realizados por qualquer indivíduo que
trabalhe dentro desse sistema”, e ainda, admite contingências que consideram
tanto “fatos objetivos de estrutura social quanto mudanças nas perspectivas,
motivações e desejos do indivíduo” (BECKER, 2008, p.35).

Complementarmente, no estudo de Goffman (2008, p.111) sobre as “carreiras morais”
dos doentes mentais é perceptível que o termo tem sentido amplo e pode ser utilizado para fins
diferentes, “[...] A fim de indicar qualquer trajetória percorrida por uma pessoa durante sua
vida”, de modo que o que nos interessa particularmente são as mudanças temporais ao longo
dos percursos sociais e a possibilidade de reconhecer aspectos comuns no quadro de uma
mesma categoria social, para além do mero compêndio de idiossincrasias presentes nas
trajetórias.
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Paralelamente, a concepção de “carreiras desviantes” de Becker – habitualmente mais
utilizada pelos teóricos da sociologia do engajamento – trata da forma com que as pessoas se
relacionam a comportamentos “desviantes”, segundo processos de socialização específicos.
Desse modo, o que me parece fundamental é o processo de aprendizagem e socialização
adquirido na própria interação e experiências consideradas desviantes, assim como na relação
com outros sujeitos que praticam referidas condutas, e que possibilita a formação de um sistema
estável que em alguma medida preserva e proporciona a continuidade dos comportamentos.
(OLIVEIRA, 2010, p.54)
A abordagem interacionista sobre as “carreiras” e sua “redescoberta” pelos teóricos da
sociologia do engajamento faz parte de uma busca por alternativas conceituais na tentativa de
superar a polarização entre o foco na posição, origem e pertencimento de classe como
determinação da participação política e o foco exclusivo nas redes e movimentos sociais como
principais incentivadores das mobilizações (OLIVEIRA, 2010, p.49-50). Tal aplicação
(FILLIEULE, 2001, p.201-202) auxilia a pensá-la de modo processual e dinâmico, tornando
possível compreender como que em diferentes momentos o conteúdo biográfico apresentado
pelos sujeitos e a interpretação sobre suas atitudes e comportamentos se relacionam segundo
avaliações que explicam o passado de acordo com sua situação atual e possibilita realizar
conjecturas e projeções. Tais sugestões me auxiliaram a refletir que a lógica do engajamento
não deve ser considerada apenas como a coleção de indivíduos em determinado momento da
organização, visto que o tempo de pesquisa corresponde a vários tempos biográficos
sobrepostos em virtude da própria variedade de conteúdo narrativo dos entrevistados.
Desse modo, optei por apostar nestas construções narrativas dos interlocutores no
sentido de seguir o dado etnográfico sobre a centralidade da trajetória de rua na produção do
engajamento militante. Isto significa dizer que a organização destes percursos sociais teve como
interesse central a forma como apresentam suas narrativas explicando os caminhos que os
levaram a ter experiência de vida nas ruas.
Outro aspecto que considero importante é que a apresentação destes percursos
biográficos extrapola a apresentação anedótica que supostamente caracterizaria estes militantes.
De um lado, o exercício é importante visto que a experiência de vida na rua ou trajetória de rua
se constitui enquanto o principal elemento apontado enquanto inspiração para organização e
que também condiciona quem são as pessoas que podem se tornar militantes do MNPR. De
outro, na medida em que se estabelecem como militantes, o posicionamento dos narradores
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também se configura enquanto um discurso especializado, em que suas narrativas pessoais
também são indicadas enquanto análises da própria situação de rua.

Entre a institucionalização e a rua
Entrevistei Maria Lucia7 em um feriado de quinta-feira da paixão, na sede do MNPR em
Salvador. Maria Lucia nasceu em Itapetinga, interior da Bahia, em uma família com cinco
irmãos. Sua mãe faleceu quando ela alcançava dois anos de idade. Apenas seis meses depois
seu pai também veio a óbito. Sua avó não tinha condições de tomar conta de todos e então os
distribuiu para que outras pessoas tomassem conta: dois foram para São Paulo, uma foi para
cidade de Barbosa, também na Bahia, e uma ficou em Itapetinga com ela, na casa de vizinhos
e parentes distantes. Sua irmã que ficou próxima era mais velha e, com quinze anos de idade,
conseguiu emprego de empregada doméstica em Salvador, o que a motivou a se mudar e deixar
Maria Lucia aos cuidados de sua tia.
Quando sua irmã regressou para visitá-la, se deparou com a notícia de que Maria Lucia
já não estava mais na casa dessa tia, visto que também não havia condições de criá-la e então a
deixou na casa de outros vizinhos. Quando sua irmã chegou a casa dessa família, encontrou
Maria Lucia muito debilitada e teve que levá-la ao hospital para cuidados, em grande parte
devido às carências matérias em que se encontravam e da desatenção das pessoas que a
acolheram. Como relatado por Maria Lucia, sua irmã tentou cuidar dela como pode, mas teve
que retornar a Salvador, ainda que com a intenção de voltar novamente, pensando em formas
de cuidar da irmã mais nova.
A irmã de Maria Lúcia trabalhava para duas senhoras descendentes de italianos e que
viviam sozinhas, sem maridos nem filhos. Devido às circunstâncias, as patroas sugeriram que
a irmã fosse buscar Maria Lucia e trazê-la para morar em Salvador. Maria Lucia avalia que isso
foi algo bastante positivo em sua vida, pois essas pessoas cuidaram dela:
Essa época foi muito legal, eu estudei em alguns dos melhores colégios de
Salvador, escolas particulares, tive uma boa criação e boa base de educação.
Elas sempre diziam para mim que por ser negra eu tinha que estudar muito e
me destacar na escola. Antigamente tinham prêmios para quem tirasse
primeiro lugar. Para mim era normal ser premiada no final do ano, gostava de
estudar. O colégio era interessante. Estudei em colégios como o Sagrado
Coração de Jesus, Santa Clara do Desterro, Educandário, escolas bastante
importantes na cidade de Salvador. Tia Arminda era professora aposentada,
então tinha toda questão da cultura em casa. Eu chegava do colégio de manhã,
tomava banho, descansava e sentava para estudar. Ela não ensinava, mas
7

Entrevista realizada no dia 2 de abril de 2015, quando Lucia tinha 48 anos.
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observava. Pedia para que eu pegasse o dicionário e o deixasse do lado, depois
ela olhava e corrigia o dever. (Entrevista, Maria Lúcia, Salvador, 2014).

Maria Lucia foi criada por essas senhoras, a quem se refere como “tias”, até os quinze
anos, quando vieram a falecer. Sua irmã casou-se e foi morar com o marido em outro bairro de
Salvador. Em virtude das dificuldades de sua irmã, que sofria com violência doméstica e uso
abusivo de álcool por parte de seu marido, Lúcia foi encaminhada para o juizado de menores.
O espaço para o qual foi encaminhada era um abrigo para menores que não tinham
família ou que haviam cometido atos infracionais, onde todos os jovens ficavam "juntos e
misturados". Em virtude de sua trajetória junto a essa família, Maria Lucia relata ter estranhado
muito o local. Mesmo com esforço para se adaptar, considerava tarefa difícil, visto que até
determinado momento ela vivia em seu próprio quarto, tinha sua cama, demais pertences e,
como salientou, até mesmo acesso à biblioteca de suas tias de criação. De forma repentina, se
viu dividindo alojamento com mais de trinta pessoas no mesmo quarto e aquilo foi uma grande
surpresa que nunca havia lhe passado como possibilidade. Era um lugar marcado por certas
“malícias” e violências às quais ela nunca havia experimentado.
Aos 15 anos de idade, eu nunca tinha imaginado que duas mulheres poderiam
ter relacionamento físico (sexual). No primeiro dia nesse espaço eu já tomei
uma surra desgraçada. Tive que aprender a brigar, a sair na mão grande com
as pessoas. Então foi uma violência muito grande. Já no primeiro dia eu fiquei
na solitária, uma cela onde a pessoa fica só de calcinha e sutiã e passa as noites
lá dentro, sem lençol, sem colchonete. Só no piso.
Quando eu cheguei não conhecia absolutamente nada. Lá se toma banho com
todo mundo junto e eu nunca tinha tomado banho com alguém olhando! Os
banheiros não tinham porta e de repente entra uma das meninas: alta, magra,
que não tinha dezessete anos nem aqui, nem no inferno (Lá tinham mulheres
que diziam que eram menores para não irem para a cadeia). Ela entrou, me
olhou de cima a baixo e disse: - É. Hoje eu vou me dar bem! Eu nem entendi
o que ela quis dizer, mas as minhas pernas viraram geleia, morri de medo. Deu
um pânico, aquele de você não saber o que é, mas saber que aquilo não tá
legal? Ela falou isso e foi embora. As meninas fizeram questão de me contar
em detalhes o que ela queria. Então foi aí que eu percebi que duas mulheres
podiam ter relação. E eu não tinha tido nem relação com homem, era virgem
nesse tempo. Eu fiquei em pânico, com muito medo.
Eu sei que na hora de dormir a dita cuja grita assim: “Você dorme comigo!”
Eu disse: “Eu?”. Ai pronto, ela foi levantando e eu disse: “Eu não!”. E ela
falou: “Você sim!”. Atravessou o salão todo até meu encontro, eu levantei
também e só ficava pensando nos filmes que eu já tinha assistido na televisão:
“O primeiro pau é de quem ganha”. Ai eu dei a primeira.
Mas eu apanhei, apanhei, apanhei tanto! Ela me batia na cabeça! Pegava meus
cabelos e só me dava na cabeça e nas costas, murro mesmo, de mão fechada.
E eu que nem uma retardada socando o vento e dizendo: - Não me bata não,
que você não é minha mãe! Apanhando para caramba e ninguém se meteu. As
monitoras não saíram, as meninas não se meteram. Até o momento que eu
consegui fugir, sai correndo. Só olhei uma cadeira assim e do jeito que eu
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peguei a cadeira eu virei. Ela vinha atrás de mim, eu peguei a cadeira e dei na
testa dela. Só ai que a monitora se meteu e me colocou na contenção, pois eu
estava criando “desordem na casa”. Fiquei lá, com medo das baratas, do
escuro, do frio. Foram sensações horríveis naquela noite.
Às sete horas da manhã me liberaram e eu fui tomar banho, tomar café.
Quando eu chego ao refeitório, aquela coisa horrorosa, triste, aquelas mesas
de refeitório enorme. Uma guarita com um bocado de bandeja. Ai você ia
passando em fila, pegava o pão, o café, batata doce. Quando eu fui passando
a menina me derrubou e eu rumei o copo de café quente na cara dela. E só
pensando: Se essa mulher me pegar de novo ela me mata. Ai chegou uma
monitora que me levou na sala e pela primeira vez alguém foi ouvir o porquê
eu tava causando problema. Mas foi isso também, depois disso ninguém quis
encostar em mim, viram que eu não tava de bobeira. Mas aquilo deu um nó na
minha cabeça, eu percebi que estava num ‘mundo-cão’. (Entrevista, Maria
Lúcia, Salvador, 2014).

No momento de sua chegada ao orfanato, Maria Lúcia estava adiantada no colégio e
continuou estudando, em suas palavras, ao contrário da vontade dos gestores do espaço. Pouco
tempo depois, seu interesse pelos estudos foi diminuindo, começou a brigar muito e andar com
as meninas para aprender mais sobre como viver naquela situação. Posteriormente começou a
tentar fugir do local, ficava algum tempo fora e era novamente recuperada pelo juizado de
menores, que fazia ronda para recolhimento das crianças e adolescentes nas ruas. A partir destas
tentativas, conheceu outros jovens que ficavam nas ruas. Em uma dessas fugas, dormiu pela
primeira vez na rua:
Nós fizemos um samba de cacete armado lá dentro. A gente às vezes fazia uns
motins. Eu não me metia muito nesses motins, mas nesse eu terminei me
metendo: “A gente vai ter que dar o pinote daqui, porque vão trazer a polícia.
A gente tinha, de fato, detonado com o lugar, foi barril. Ai a gente marcou
para fugir depois do almoço, porque a gente ficava todo mundo no jardim,
então era tranquilo, porque as monitoras se distraiam, era o melhor momento
de poder escapar. A gente decidiu que ia pular o muro da cozinha, passar pelo
muro para descer pelo matagal que tinha nos fundos. Tudo marcado, tudo
certo. Quando chegou a hora, uma foi primeiro porque precisava ajudar a
subir. Ai eu fui a segunda. Nesse dia, a monitora perguntou: - Vocês vão para
onde? E a gente respondeu: “Fugir”. A gente saiu numas seis e outras foram
pegas. Descemos pelo matagal, eu não conhecia nada, fui atrás das meninas,
pongamos no ônibus, pegamos pela traseira, sabe? “E agora, para onde?”.
Duas se picaram para outros cantos e uma delas, a Ivonete, que eu tinha
pegado amizade, disse assim: “Eu conheço uma turma”. Fomos para a Fonte
Nova. Chegamos lá e estava uma turma de pivete na rua. Molecada toda ficava
lá. Esse era o grupo que ela conhecia. Ela me apresentou. Nesse tempo eles
dormiam aqui perto da Barroquinha. Tinha um casarão, uma casa velha,
abandonada. Eles ficavam durante o dia na Fonte Nova e de noite vinham para
esse casarão. Eu fiquei com eles lá durante o dia e quando foi de noite nós
fomos para lá. Esta foi a primeira noite que eu dormi na rua. Eram uns 15 ou
16 pivetes, eu, Ivonette e mais outra menina, a Édila. Nós três com esse monte
de pivete. Mas era tranquilo. Eu tinha uns 16 anos, quando comecei a fugir
mesmo. Dos 16 aos 18 foi assim: eu saia, eles me resgatavam. Tinha um tal
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de Tarzan, um cara gordo que sempre ia pegar a gente na rua. Andava com o
carro do juizado de menores e colocava a criançada tudo para dentro, para
levar para o Juizado. Todo pivete nessa época conhecia Tarzan.
Nessa primeira noite eu fiquei “meio assim”, cabreira, né? Era um monte de
menino! Mas era interessante porque eles não mexiam com a gente, era a
maior tranquilidade. Não tinha essas coisas, hoje em dia está bem diferente. E
a gente não tinha a malicia de gente adulta, era mais perturbar mesmo. O que
a gente fazia? A gente dividia as tarefas. Por exemplo, eu nunca consegui pedir
nas portas, nunca consegui. Eu morria de vergonha de pedir dinheiro, de
roubar, então o quê que eu tinha que fazer? Eu ajudava a limpar o lugar que a
gente dormia, dividia a comida, porque todos eles saiam para pedir e todo
mundo trazia. Isso para mim era o mais legal. A galera saia toda, a gente
guardava as latas de leite ninho, as vasilhas que conseguíamos. Quando
chegava todo mundo a gente parava, dividia e comia todo mundo junto. Mas
era isso, tranquilo, a gente só bagunçava muito pela rua. (Entrevista, Maria
Lúcia, Salvador, 2014).

Parte dos adultos que viveram nas ruas na virada entre os anos 1990 e 2000 passaram
por situações de vida institucionalizada desde a infância. Mas aqui é necessária uma inflexão:
uma das particularidades da história de Maria Lucia é a existência de um período em que sua
vida foi estabelecida em situação considerada confortável, o que acarretou em sua avaliação de
uma transformação brusca entre a vida que levava com as tias que a criaram até os 15 anos, em
contraposição ao espaço institucional do abrigo, que percebia de forma completamente hostil.
De modo diferente, a institucionalização foi uma realidade desde sempre para Anderson
Lopes Miranda8, 38 anos, nascido em São Paulo, no bairro Vila Mariana, no Hospital da Mãe
Solteira, em 1975. Logo depois do nascimento, sua mãe o entregou em um orfanato na cidade
de Juquitiba, interior de São Paulo, a 80 km da capital. Anderson conviveu nesse orfanato até
seus 12 anos de idade, quando retornou a São Paulo. Nesse local, teve a possibilidade de estudar,
mas, conforme relatou, não se dedicou muito porque não gostava de estudar. Sua experiência
no orfanato não foi relatada como um grande choque, ao mesmo tempo, fica claro que o espaço
é avaliado como lugar indesejável, em que há grandes dificuldades de convivência na
instituição.
Ainda no início de sua adolescência, Anderson é encaminhado pela instituição em que
morava para trabalhar, estudar e morar na cidade de São Paulo, encaminhamento que era prática
comum da instituição. Ele foi direcionado a um espaço referido como “república de meninos

8

Um dos fundadores do MNPR nacionalmente, foi representante de São Paulo na Coordenação Nacional do
MNPR até o último Congresso Nacional do MNPR em agosto de 2016, quando passou a representante da
coordenação estadual. A entrevista foi realizada no dia 21 de setembro de 2014 em uma oportunidade em que
Anderson estava passando alguns dias no Rio de Janeiro em virtude de uma reunião do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS) e ficou hospedado na minha casa, pouco tempo depois de quando estive fazendo
trabalho de campo em São Paulo, durante os meses de agosto e setembro de 2014.
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e meninas”. Segundo Anderson, ele tinha problemas para se adequar às regras da república e
acabou sendo expulso pelo diretor:
Eu estava trabalhando num motel, com treze para quatorze anos. Comecei a
trabalhar cedo. Meu primeiro emprego em São Paulo foi de mensageiro de
hotel. Trabalhei durante 8 meses como mensageiro, mas ai não deu certo e eu
fui mandado embora. Depois que eu fui mandado embora o diretor da
república me botou para fora. Eu fiquei desempregado e ele me colocou para
fora da república. (Entrevista, Anderson, 2014).

Depois de perder o emprego e sair da república, Anderson se viu frente à necessidade
de procurar alternativas de vida. Entre a busca por pensões, emprego e outros lugares para
morar, conseguiu trabalho temporário. Foi para a cidade de Atibaia trabalhar em hotel e lá
permaneceu por dois meses. Com o fim do trabalho, Anderson conseguiu guardar algum
dinheiro e voltou para São Paulo. No entanto, logo ao chegar à rodoviária do Tietê, foi assaltado,
perdeu todos seus pertences e o dinheiro economizado. Em suas palavras, aquele foi o momento
que marcou o começou de sua trajetória de rua. Quando o questionei sobre a primeira vez que
dormiu na rua em São Paulo, me relatou o seguinte:
No primeiro dia que eu dormi na rua, na verdade eu não dormi. Fiquei
acordado. A sensação é horrível. Você não conhece ninguém, não sabe de
nada, tem medo, é muito horrível. Eu fui para o Vale do Anhangabaú [centro
de São Paulo] e nessa primeira noite eu fui estuprado lá. Na primeira noite,
um policial militar me estuprou no Vale do Anhangabaú.
No outro dia fui viver a vida, chorei, chorei, chorei, não tinha nada para quem
reclamar. Não sabia que tinha direito, nem porcaria de nada. Não sabia de
nada. Ai eu fui para a luta! Encontrei um senhor, o chamava de tio. Eu era "de
menor" e não podia entrar nos albergues. E esse senhor falava que eu era
sobrinho dele e começou a me levar para dentro dos equipamentos. O primeiro
que eu fui dormir foi no Lygia Jardim, debaixo da 23 de maio. Tinha esse
albergue e eu fui dormir com ele lá. (Entrevista, Anderson, 2014).

As situações narradas por Maria Lucia e Anderson organizam discursivamente situações
elencadas para explicar os momentos em que passaram a dormir nas ruas ou o começo de suas
trajetórias nas ruas. No entanto, é importante salientar que tal situação não é um fenômeno
estanque e necessariamente definitivo como nova forma de viver. Estabelece-se a partir de
fluxos possíveis entre a escassez de recursos materiais e oportunidades circunstanciais
utilizadas pelos indivíduos de acordo com suas possibilidades. Nos dois casos em questão,
moradia e trabalho são os principais fatores que vão se conjugando enquanto questões
definitivas.
No caso de Anderson, entre os anos 1994 e 1995, em suas primeiras passagens pelos
albergues da cidade de São Paulo, ele encontrou a anteriormente citada comunidade da OAF
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no Glicério9. Ao mesmo tempo, fazia uso das bocas de rango e restaurantes populares. As
alternativas de alimentação e moradia gratuitas eram uma possibilidade recorrentemente
utilizada frente à escassez enfrentada em seu trabalho como catador de materiais recicláveis,
fazendo com que os momentos de pouca rentabilidade no trabalho fossem atenuados a partir do
conhecimento das alternativas presente nos circuitos próprios da rua. Depois de algum tempo,
Anderson acaba se desentendendo com membros da comunidade e retorna a fazer uso de
albergues, particularmente o Arsenal da Esperança10. No Arsenal ele consegue uma vaga para
trabalhar como cozinheiro, atividade que ele também desenvolvia na comunidade da OAF e
pela qual vai tomando cada vez mais gosto. Depois de aproximadamente dois anos no Arsenal,
ele pede demissão e vai embora, dessa vez para pegar o trecho, quando viaja a pé pela primeira
vez para Belo Horizonte. Em meio a suas andanças, inicia um curso de chefe de cozinha no
SENAC, retorna a São Paulo, passa mais um tempo na comunidade e então pega o trecho
novamente, dessa vez vai a pé até a Bahia.
No caso de Maria Lucia, a vida na rua também se decorre entre idas e vindas entre o
espaço institucional de acolhimento para menores e o grupo dos jovens ao qual ela se juntava
quando conseguia escapar da instituição. Ela fica nessa dinâmica até os 18 anos, quando já não
tem mais obrigação de ser acolhida pelo Estado, e, portanto, também não precisava mais fugir.
Assim, a vida na rua passa a representar os momentos em que o trabalho não é suficientemente
rentável, intercalando entre situações de emprego que possibilitavam buscar alternativas de
moradia e o pernoite na rua.
A viração de Maria Lucia consistia em trabalhar fazendo jogo do bicho ou então
vendendo cafezinho à noite. Segundo ela, nas regiões centrais de Salvador existem pessoas que
são proprietárias de “guias de café”, um suporte feito de madeira com espaço para garrafa,
açúcar, copos e outros utensílios. Ela entrou no ramo a partir de um conhecido que era
proprietário de algumas dessas guias e passou a trabalhar para ele. Recebia por semana, então
conseguia fazer algum dinheiro vendendo café em módulos policiais e para demais pessoas que
trabalhavam durante a noite. Na maior parte do tempo, precisava dormir na rua, mas já não
parava com o mesmo grupo de sua adolescência. Conheceu outras pessoas que lhe faziam
companhia quando não conseguia alugar um quarto.
O tempo em que fazia jogo do bicho era quando tinha maiores garantias financeiras, o
que lhe possibilitava se organizar melhor. Em certo momento passa a morar numa república

9

O contato de Anderson com a comunidade será retomado no próximo capítulo.
Albergue em São Paulo que durante muito tempo foi conhecido como o maior albergue da América Latina.
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com outras pessoas com quem dividia o aluguel de uma casa, no bairro Tancredo Neves, em
Salvador.
Paralelamente a isso eu tinha arranjado um “cambalacho” que também me
ajudava. Carlinhos não era da rua, a gente começou a se relacionar e quando
eu percebi já estava morando com ele. Mas ai eu tinha o Carlinhos e acabei
indo morar na rua. Mas ai eu fui morar na rua mesmo! Porque bebia eu e bebia
ele, a gente bebia junto. Eu batia muito nele, a gente se desentendia. Dava
tijolada nele. Olha, eu não sou fácil. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Eu
sou muito independente, muito autoritária. Eu nunca dependi de homem para
absolutamente nada. Então isso faz com que eu tenha algumas atitudes que
não são muito [pausa]. Eu não sou boa dona de casa, detesto serviço
doméstico. Então, eu sou toda ao contrário de algumas mulheres, dessa mulher
desejável! E parece que isso ao invés de afastar, aproxima os caras! Porque
quando eu quero ser "mulher" eu não posso, porque sou independente. É meio
complicado, só Freud mesmo para fazer um estudo comigo ai, é meio
complexo essa minha relação. (Entrevista, Maria Lucia, 2014).

Ao relatar sua situação, Maria Lucia disse os motivos pelos quais a relação acabava por
fazer mal aos dois, até o ponto que a situação ficou insustentável e ela acabou desenvolvendo
um grande sentimento de culpa por certas atitudes, em um movimento de incorporação das
próprias acusações. Mesmo que seu parceiro frequentemente fosse visitá-la na rua, tentando
convencê-la a voltar para casa, afirma ter optado não voltar. Sua situação foi se agravando cada
vez mais em virtude de seu quadro de alcoolismo, e, paralelamente, favoreceu também ao início
do uso de crack. Segundo ela, isso se deve ao fato de que, em determinado momento, sentia que
“não prestava para nada e que devia era ficar ali mesmo. No fundo, era isso que eu pensava,
que merecia estar ali, que estava sendo punida. Nesse período eu entrei com tudo na rua, devia
estar com uns vinte oito, trinta anos”.

Pé no trecho: migração rural-urbano e trabalhos sazonais
De forma distinta dos casos relatados até aqui, há casos em que a relação com a família
se rompe em virtude de desentendimentos e do sentimento de que se torna impossível realizar
a manutenção dos laços familiares. Esse foi o caso de Luiz Gonzaga11, nascido em Nova
Redenção, região da Chapada Diamantina, na Bahia. Gonzaga é de uma família com outros seis
irmãos, criado com o pai e a mãe até dez anos de idade. No entanto, ressaltou que tinha grande
dificuldade de convivência. Sua mãe era muito rígida e não aceitava falhas de sua parte. No

11

01 de abril de 2015, 56 anos.
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início de sua adolescência, gostava de beber e da farra com os amigos, então saia para beber
escondido da mãe. Depois da separação de seus pais, ficou vivendo com a mãe, que em
determinado momento lhe deu um ultimato: ou pararia com o álcool ou teria que ir embora de
casa. Sua família era pobre. Com sacrifício, sua mãe cuidou dele e de todos os irmãos até o
momento em que ele resolveu que partiria em busca de uma vida diferente:
Essa onda de ir embora foi um problema. Minha mãe me deu uma punição,
me deu uma surra. Me amarrou num pé lá e disse que o café de manhã era
outra surra. Ai eu fiquei amarrado, escorreguei, comi a corda toda no dente e
sai, pulei o muro, vi um caminhão lá da Sousa Cruz com o baú aberto, entrei
lá dentro escondido, fechei o baú e fui. Quando eu acordei já estava em São
Paulo, doente no hospital, todo arrebentado. Três dias e três noites sem beber
água, sem nada, cheguei doente. Mas era muito novo, não ligava pra nada.
Quando acordei eu já estava um tempão no hospital. Ai me disseram que iam
dar jeito de me voltar para a Bahia para a casa da minha mãe. Eu sai do hospital
e já cai para a rua, fugi do hospital de noite. Caí pra rua e vivi esses anos todos.
A minha juventude eu passei toda na rua. (Entrevista, Gonzaga, 2015)

Gonzaga me contou que chegou em São Paulo sem ter visto a cidade nem mesmo pela
televisão. Em sua primeira noite pelas ruas, não fazia ideia de onde ir, não tinha nem mesmo
noção de que existiam pessoas que moravam nas ruas. Achou um viaduto e se aproximou. Havia
aproximadamente vinte meninos que o receberam, alguns instigavam para bater nele, outros
tentando apaziguar a situação. Mas nessa primeira maloca ele conseguiu comer e fazer algumas
amizades.
Com o passar dos primeiros dias, tentava auxiliar os demais garotos com as tarefas que
apareciam e foi aprendendo como viver na rua. Aprendeu que era possível catar frutas do
mercado que seriam dispensadas no lixo. No entanto, após três dias começaram a aparecer os
primeiros sinais que o preocuparam: os convites para realizar pequenos crimes. Até o momento,
nunca tinha realizado nenhuma atividade deste tipo. Seu problema, considera, era apenas o vício
do álcool. Mas como ele não aceitou os convites feitos, acabou sendo repetidamente agredido
pelos outros garotos.
Teve um deles que chegou para mim e disse: “Rapaz, fica junto porque eles
vão te matar, onde eles forem ai vão te encontrar, tu não conhece nada aqui.
Faz amizade, topa tudo, porque a rua é assim”. Ai eu fui e acostumei, logo
falei a verdade: “Topo ir. Vai fazer isso e aquilo? Eu vou junto”. Quando eu
comecei, primeiramente, foi pegando coisa no mercado. Na rua você tem que
se manter, ai eu fui, escapei na primeira, fui mais umas 3 vezes. Mas fui logo
preso no começo, antes de completar um mês que estava na rua. Comecei
apanhando, indo preso, no juizado e aquele negócio todo. Chegava lá ninguém
sabia mais meu nome, nem de onde era, comecei a dizer que era de outros
estados, tirando a Bahia fora. Ai ficava. Me soltavam, liberavam e eu voltava
a trabalhar com os erros. (Entrevista, Gonzaga, 2015).
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Gonzaga começou a viver na rua entre os anos de 1973 e 1974. Nessa época, segundo
ele, havia muita gente nas ruas de São Paulo. Em 1977 o juizado de menores o encaminhou
para um trabalho no porto de Santos. Assim, conseguiu trabalho e um serviço de acolhimento
em que dormia. O trabalho consistia em recolher e dobrar as sacas e vasilhames vazios que
vinham carregados do navio, além da limpeza do local. Depois de algum tempo, já com 16 anos,
voltou para a rua. Mas dessa vez, com um sentimento diferente, sentia que já conhecia a
dinâmica, “topava tudo que aparecia”, adquiriu os conhecimentos necessários para garantir sua
sobrevivência.
Quando começou a se sentir mais a vontade com as práticas de sobrevivência na rua, já
não fazia uso exclusivamente da cachaça, estava fumando maconha e usando todas as drogas
que obtinha acesso. Aos 25 anos, começou a trabalhar de camelô em São Paulo, ainda morando
nas ruas e passou por vários parques de camelôs e malocas na região central da cidade.
Samuel Rodrigues12 nasceu na região norte do Paraná, uma cidade chamada Marumbi,
a que se referiu como “Um travado ali entre Maringá, Londrina. Tem um monte de cidadezinha
pequena ali e eu sou dali, daquele miolo”. Contou-me que se trata de uma cidade de interior,
rural, apesar de que, em sua análise, hoje não seria mais acertado se referir como zona rural, em
virtude da forte presença do agronegócio, que tomou conta da região. Ainda assim, se identifica
como alguém que veio e que conhece o meio rural em virtude das práticas que exercia com sua
família, tais como “plantar milho na paiada, arroz no brejo, meu pai criava porco, plantava café
a meia.” Filho de uma paulista com um mineiro, sua família se mudou para o Paraná e se
estabeleceram por lá, provocando também o deslocamento de outros parentes que mais tarde se
mudaram, tanto da parte da família materna como paterna. Seus pais não eram proprietários de
terra, sempre trabalharam como empregados.
Aos sete anos de idade, deslocou-se com sua família do interior para a cidade, quando
Samuel começou a estudar. Seus pais eram analfabetos e tinham como grande valor oferecer
educação formal aos filhos e se esforçaram para colocar todos na escola. Mas, como me contou,
conseguiu chegar apenas à sétima série incompleta.
Descreveu-me seu pai como um homem ambicioso. Analfabeto, porém “com o olho no
dinheiro”. Segundo ele, o grande objetivo na vida de seu pai era ter dinheiro, mas, morreu sem
alcançar seu sonho. No entanto, era um homem de tino para os negócios, sempre tentava
empreender e montava um comércio ou barzinho. Mesmo com toda dificuldade, Samuel conta
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Entrevistei Samuel em sua casa, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 25 de maio de 2015.
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que seu pai dava conta de tudo sozinho. Sua mãe tinha problema de saúde e mesmo assim
criaram os três filhos. Seu pai era o arreio da família.
Alguns anos depois seu pai comprou um terreno em São Paulo e então eles se mudaram
do interior do Paraná direto para a capital de São Paulo. Samuel descreve a mudança para a
“selva de concreto” como a chegada ao “eldorado”. Em suas palavras,
São Paulo, tinha tudo, tinha tudo! Tinha maconha, tinha pinga, tinha mulher,
tudo que não tinha onde eu morava, tinha em SP. Isso com 13 anos, formando
opinião, chamando menino de “piá”, entrando no bullying com a molecada –
nem tinha essa ideia de bullyng – só que você comprava a ideia, o apelido
pegou, ficou. (Entrevista, Samuel, 2015).

Depois de passar por São Paulo, a família se muda para o interior, para a cidade de
Itaquaquecetuba, com destino ao terreno recentemente comprado por seu pai. No entanto, pouco
tempo depois seu pai faleceu em virtude de um acidente de trânsito e a família começa a se
afastar e “cair no mundo”: Seu irmão mais velho já havia casado e sua irmã, é descrita como
“porra louca que nem eu, ou mais!”. Com a morte do seu pai, outras questões que Samuel
estava passando ficam ainda mais afloradas, em suas palavras,
Eu estava cheio de envolvimento com o crime, todo “zangado”, assaltando
com força, traficando, botando terror no bairro, bairro pequenininho. Isso ai
com 17, quase 18 anos. Tanto é que quando eu vou preso eu to com 18. Nessa
passagem minha pelo crime, o dia que eu vou preso é de maior. Porque era
essa questão da data, eu nasci 17 de dezembro, fui preso 16 de dezembro, mas
na identidade tava 11, então eu tinha acabado de completar a idade “de maior”.
Meu irmão, o PM ainda olhou para mim e falou: - Ah, agora não tem jeito.
(Entrevista, Samuel, 2015)

O momento de “cair no mundo” é atrelado aos problemas enfrentados com sua família,
acrescido do fato de que naquela época ele já não se considerava “boa coisa”. Samuel foi preso
e respondeu pelo Artigo 157, assalto a mão armada. Mas pondera que era réu primário e que as
cadeias estavam passando por um momento favorável a sua soltura. Percebe retrospectivamente
que o momento em que ficou preso coincide com o processo de renovação nas prisões. Segundo
sua análise, era o momento que as primeiras células do crime organizado dentro da cadeia
estavam surgindo e, portanto, o Estado não tinha interesse em deixar os presos muito tempo,
era mais favorável colocar as pessoas em liberdade. Após 10 meses na cadeia, Samuel resolveu
que não queria mais nada com o crime. Sua família estava espalhada, sua mãe retornou ao
Paraná para a casa de uma tia, irmã de sua mãe. Ficou por volta de dois meses em casa e então
resolveu que iria pegar o trecho.
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No entanto, sua experiência no trecho é anterior a este momento, começa ainda novo,
com 11 anos de idade. Quando morava no Paraná teve a oportunidade de cortar cana no Mato
Grosso do Sul, e mesmo na época do crime, acabou circulando por algumas cidades do interior
de São Paulo. Em seu primeiro trecho, para o Mato Grosso, sentia que tinha a oportunidade de
“conhecer algo além”, sair de onde morava, fazer uma atividade diferente e ser pago por isto.
Sua paixão pelo trecho é descrita a partir da insatisfação que sentia com aquele mundo a que
pertencia, somado ao sentimento de que havia um mundo muito maior de possibilidades para
além do que ele conhecia. Assim, se esse mundo existia, ele precisava conhecê-lo:
No trecho eu fui do Paraná para o Mato grosso, fui e voltei. Fui para o interior
de SP: Aparecida, São José do Rio Preto, Santos, essas quebradas todas. Na
Região Metropolitana de São Paulo: Guarulhos, Mogi das cruzes,
Itaquaquecetuba, Santa Izabel, Guaratinguetá, as praias de Santos. Depois eu
fiz Santos-Rio pela praia e depois fiz Rio-São Paulo voltando pela Dutra. Fiz
de Londrina a São Paulo a pé, com um cunhado meu. Fiz de Foz do Iguaçu a
Brasília, já fiz trecho pesado a pé. O maior que eu fiz foi São Matheus, no
Espírito Santo, até Salvador. Nove meses no trecho, 902 km, 9 meses na
estrada. (Entrevista, Samuel, 2015).

Samuel sempre gostou de pegar o trecho a pé, muitas vezes estava com dinheiro no
bolso, mas preferia se deslocar andando e utilizar o dinheiro para outras coisas. Sobretudo,
porque estar no trecho significa também que é necessário trabalhar e produzir o próprio sustento
na estrada e nas paradas em cidades,
Uma realidade é a seguinte: Não se vive em lugar nenhum sem dinheiro, lugar
nenhum. E ai aparece serviço, muita coisa braçal, muita coisa pesada, mas
muita oportunidade boa também. Porque quando você está no trecho, você
está na lógica do pouco. Um cara que vende artesanato, por exemplo, aquilo
não é a empresa dele, ele não vai ficar rico com aquilo, mas ele não vai ficar
sem dinheiro, nem sem comer. Aquela pulserinha vale uma coxinha, tá
entendendo? Então é a mesma coisa, você não sabe fazer pulserinha, mas você
sabe fazer outra coisa. Se você é um cara disponível, aberto, então você se
vira. (Entrevista, Samuel, 2015).

A vida no trecho é descrita como uma busca do novo, e, ao mesmo tempo, espaço que
possibilita aprendizado com a diversidade, adversidades e várias formas de “se virar”. Trata-se
de uma situação instável e também cheia de oportunidades. Por vezes, é possível chegar a um
local e arrumar serviço ou uma forma de ganhar dinheiro, por exemplo, quando consegue
instalar um bom mangueio. Paralelamente, buscam-se formas de gastar o mínimo possível, seja
dormindo na rua ou em espaços institucionais, como os albergues. A “lógica do pouco” também
faz com que a pessoa tente guardar ao máximo seus recursos e buscar formas de ter acesso às
coisas necessárias no cotidiano de forma gratuita.
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Em uma de suas passagens por São Paulo, Samuel contou que conseguiu um emprego
na Avenida Paulista, centro da cidade. Trabalhava para um escritório de compra e venda de
cartuchos, carregando uma placa na rua e negociando os cartuchos com transeuntes. Ganhava
12 reais por dia, então todos os dias ele almoçava no Bom Prato (restaurante popular que oferece
refeição por um real) e gastava mais um real para comprar um maço de Eight (marca de cigarros
contrabandeados do Paraguai, muito popular em São Paulo). Assim, gastava em média dois
reais por dia e dormia no albergue Pedroso. Os dez reais que sobrava ele foi colocando em uma
conta de banco que possuía. Passados dezoito dias de serviço, tinha a soma de cento e oitenta
reais.
Seu dia começava saindo do albergue. Ele pegava o Jornal do Metrô gratuitamente e se
deslocava até a Avenida Paulista e andava um pedaço rumo a Consolação. Às vezes, quando
fazia uma boa venda ganhava gorjetas por fora. Até que um dia encontra um anúncio de
emprego no Jornal do Metrô: “Precisa-se de vendedor de purificador de água na região dos
lagos, interessados devem ligar”. E então pegou um cartão telefônico e entrou em contato com
o anunciante: "Estou lendo aqui no jornal do metrô de São Paulo, ai ele falou: - Você tem como
vir para o Rio de Janeiro? Eu falei: - tenho, tenho sim. - Que horas? - Qualquer hora eu tenho
condições de ir para o RJ”.
No trecho, as possibilidades aparecem e as escolhas devem ser feitas. Ao passo que
também se produz certos hábitos e preferências. Como Samuel me informou, ele só não gostava
de voltar rapidamente, mesmo que às vezes isso acontecesse. Em uma de suas caminhadas para
o nordeste ele foi para Salvador e passou cerca de nove meses na cidade. Seu objetivo era ir
para Fortaleza, Ceará. No entanto, encontrou uma pessoa dirigindo uma carreta e pediu carona,
mas o motorista estava voltando para São Paulo e ele acabou optando por aceitar a carona. O
fato, como colocado por Samuel, é que no fundo a pessoa que está no trecho muitas vezes não
está indo para lugar nenhum. Não tem pressa de chegar a lugar algum. Por vezes a pessoa pode
estar organizada para passar uma temporada específica em algum lugar, em virtude das
oportunidades que aparecem, no entanto, “Quando você está largado no trecho mesmo vai
correr para quê? Ir pra onde? Você não está indo para lugar nenhum”.
A experiência no trecho também favorece ao conhecimento profundo de circuitos e
equipamentos próprios de quem vive nas ruas. Quando Samuel se “firmou mesmo no trecho”,
percebeu imediatamente a existência de equipamentos e serviços destinados à população em
situação de rua:
Havia os albergues, as Tocas de Assis, já havia uma presença evangélica na
rua, uma presença kardecista e umbandista com oferta de alimentos. Já havia
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local para comer, padres que organizavam espaços em paróquias, padres que
organizavam às vezes atividades políticas mesmo. Já havia uma vinda do MST
para perto dessa população de rua para ter um contingente nos acampamentos.
Eu vi tudo isso nos equipamentos. A criação desse “rururbano” do MST, por
exemplo, era um momento em que eu estava no albergue, no Pedroso, no
Arsenal da Esperança, no albergue do Ministério de São Paulo. (Entrevista,
Samuel, 2015).

As histórias sobre o trecho, narradas por Samuel, mostram um pouco dos encantos e
curiosidades sobre esse modo de vida:
Eu tenho sede por BR moço, tenho sede! Você quer fazer um programa
comigo? Diz assim: - Samuel, vamos andar três cidades aqui a pé no final de
semana e tal? - Vamos embora! Não sei até onde eu aguento não, mas até
onde eu aguentar eu vou com você. Eu tenho paixão pelo negócio, eu sou
trecheiro nato. (Entrevista, Samuel, 2015).

Os relatos apaixonados de Samuel fazem pensar a dimensão da escolha, insistentemente
pautada no que diz respeito à vida na rua como forma de justificar o fato de que muitas pessoas
vivem na rua porque querem. Ao mesmo tempo, é perceptível que a possibilidade de conhecer
essa paixão e “cair no mundo” é mediada por processos sobre os quais poucas vezes existe
controle ou mesmo escolha. Ou ainda, uma escolha mediada pela falta de outras possibilidades.
A paixão pelo trecho e a curiosidade pelo novo também é guiada pela busca de alternativas e
boas oportunidades de fazer o próprio sustento e garantir a sobrevivência: “O que me levou a
morar na rua foi à falta de tudo. Tem uma hora que falta tudo! Mas assim, também tem essa
curiosidade com o mundo. Essa vontade de descobrir algo além, você sabe que existe essa coisa
além. Então eu preciso conhecer isso!”.
Essa dinâmica entre as coisas positivas e negativas da vida no trecho e na rua pode ser
vista também a partir dos relatos de Antônio Araújo. Nascido no Distrito de Barão Geraldo,
Campinas, Araújo viveu pouco tempo na cidade e então se mudou para o interior com sua
família. Seus pais eram “caboclos pobres e trabalhavam na roça”. Naquele período, em meio à
Ditadura Militar no país, Araújo contou que sua vida era difícil com a família, pois viviam em
grande pobreza e com muitas restrições. Quando tinha aproximadamente dez anos de idade, em
virtude da dificuldade dos seus pais, eles acabaram se separando e os sete irmãos foram
espalhados entre orfanatos e parentes. Antônio foi um dos que acabou em um orfanato e
permaneceu lá até os dezessete anos, quando acabou o tempo que poderia viver na instituição.
Antônio descreve a experiência no orfanato como algo positivo, um lugar em que
aprendeu muito e teve a possibilidade de estudar. Para ele, a instituição representou um refúgio,
visto que sua família era muito pobre e não tinha condições de oferecer uma criação melhor do
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que a que teve na instituição. Ao mesmo tempo, a convivência com os outros meninos, que
vieram de outros lugares e que também viveram outras ordens de dificuldades e abandono lhe
possibilitou compreender melhor os mecanismos sociais que, em suas palavras, “se percebe
ainda hoje nessa sociedade”.
O momento em que teve que começar a se preparar para deixar o orfanato coincidiu
também com a época de prestar o alistamento militar obrigatório, então se preparou com
intenção de entrar no exército. Aos dezoito anos, foi servir o exército em Campinas e lá
permaneceu durante quatro anos. Ao sair do exército, com 22 anos de idade, Antônio ficou
desempregado até começar a trabalhar na construção civil. Entre os anos de 1982 e 1985
conseguiu obter certa estabilidade financeira, empregado e com uma casa que alugava. No
entanto, em 1986 ele relata ter sofrido um grande golpe em sua vida, quando seus pais faleceram
em virtude de um acidente em um pau de arara que transportava trabalhadores para o corte de
cana, na cidade de Piracicaba.
A perda de seus pais foi um fato duro e então ele resolveu sair para o mundo e pegar o
trecho. Para Antônio, a experiência do trecho foi algo completamente distinto da vida na rua.
Durante o tempo no trecho ele se deslocava, fundamentalmente, em virtude da busca por
trabalhos e bicos realizados de acordo com o que aparecia nas cidades em que passava. Ficou
entre os anos 1986 e 1991 viajando, conhecendo diversas cidades, “do Mato Grosso ao
Amazonas” até decidir voltar a São Paulo.
O ano de 1992 é quando Antônio divide a sua experiência de trecho para quando começa
a morar na rua e dormir “de quebrada”. Durante sua época no trecho, eventualmente ele também
dormia nas ruas, mas isso acontecia apenas quando não conseguia recursos suficientes. No
entanto, sempre tentava se organizar para manter-se afastado da rua. Até que em 1992, em São
Paulo, considera que entra de vez na rua:
A primeira vez que eu dormi na rua eu me senti totalmente abandonado.
Porque quando você cai na rua você perde toda aquela ‘caminhada’ que você
estava, você perde sua integridade. Comecei a conhecer cachaça, outras
coisas. Até então eu não bebia, comecei a beber na rua. Primeiro eu parei na
rua, depois conheci a cachaça. E é assim, acontece sem você esperar. A
qualquer momento você pode tomar uma rasteira desse submundo que a gente
vive, dessa sociedade que a gente tá ai, que oprime, que escorraça você, que
oprime de você ter sua dignidade como cidadão, seus direitos. E quando eu
‘cai na rua’ eu perdi tudo isso. E para mim foi uma questão muito difícil de
recuperar. Eu interagia com a rua, mas tinha perdido todos meus sonhos,
quebrou tudo. Toda pessoa quando chega numa cidade grande sonha em ter
um lugar para trabalhar, se estabilizar. Só que esse é um sonho mentiroso.
(Entrevista, Antônio, 2014)
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É importante destacar que em praticamente todos os casos demonstrados existe
diferença entre a situação de ter que dormir na rua circunstancialmente, em relação a um
momento compreendido enquanto contexto em que se passou a “dormir na rua mesmo”. Esta
ruptura narrativa ilustra impressões sobre o que significa, afinal, a experiência de rua. Mais do
que o pernoite eventual, trata-se de uma situação em que se compreende que as alternativas se
esgotaram completamente e a rua se torna algo rotineiro, cotidiano. Seja com o fim da
institucionalização em espaços de acolhimento de menores, seja com o malogro nas alternativas
de trabalho e produção de ganhos econômicos, ou ainda, com o agravamento de quadros de uso
de drogas.

Apontamentos sobre mudanças no perfil de pessoas em situação de rua: 19902000
Os entrevistados apresentados até aqui são pessoas que se tornaram porta-vozes do
MNPR e se engajaram na luta por garantia de direitos e reconhecimento social. Trata-se de
indivíduos que “falam da rua” segundo a experiência vivida em primeira pessoa – valor
extremamente importante nesse contexto de atuação política –, mas que, por tal posição social,
também se configuram como analistas que produzem conhecimento “sobre a rua”.
Este grupo é composto por pessoas que viveram nas ruas ao longo dos anos 1990 e
virada para os 2000. Homens e mulheres que cresceram em orfanatos, sem filiação parental ou
que passaram por situações problemáticas em suas famílias, perderam ou se desentenderam
com parentes, tiveram seus núcleos familiares fragmentados em virtude da incapacidade de
manutenção econômica, com diversas incursões profissionais, muitos deles oriundos de cidades
do interior. E ainda, trata-se também de indivíduos que, ao desenvolverem problemas relativos
à drogadição, tinham o álcool como principal substância de consumo.
Contudo, algo que me chamou atenção ao longo da pesquisa foi a formulação explicitada
recorrentemente durante o trabalho de campo, por parte deste grupo que se considera “mais
antigo”: A vida nas ruas já não é mais como antes. A vida nas ruas mudou.
Tal avaliação é notadamente formulada segundo clivagens contextuais que se referem
tanto à idade dos interlocutores, quanto ao período em que se encontraram vivendo nas ruas.
Segundo o argumento, existe um grupo de pessoas mais novas, composto por pessoas que
viveram nas ruas principalmente a partir da segunda metade dos anos 2000. Tratar-se-ia de um
segmento composto por maioria entre os 18 e 30 anos de idade, com aumento do número
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mulheres na mesma faixa de idade13, que passaram grande parte de suas vidas em domicílios,
em regiões periféricas das cidades, designadas como favelas. Pessoas que foram obrigadas a
abandonarem o núcleo familiar e a localidade em que residiam, seja porque se envolveram
diretamente em atividades ilícitas, no comércio varejista de entorpecentes, ou ainda, em virtude
de ameaças à vida, devido a dívidas contraídas no mercado de drogas, ou à necessidade de
deslocamento territorial pelas regras de consumo de crack estabelecidas nos territórios de
favela.
Tanto Maria Lucia como Anderson, argumentam terem passado pela rua em “outros
tempos”, quando os comportamentos eram distintos, contexto que foi se transformando
paulatinamente. No caso de Anderson, ele afirma que em sua época tinha pouco contato com
as drogas. Vendo-se completamente sozinho, acreditava que se manter afastado do uso de
drogas era importante por uma questão de sobrevivência, pois por vezes presenciou situações
de violência em virtude do álcool, desentendimentos entre colegas “por conta da cachaça”,
narrando especificamente um caso em que uma pessoa acertou outra com um paralelepípedo na
cabeça. O que é assim sugerido nessa avaliação diz respeito ao reconhecimento de que até os
anos 1990 o álcool era a droga de predileção dos adultos14 que viviam nas ruas:
No meu tempo de rua nem tinha maconha direito, era só cachaça. Essas coisas [se
referindo ao crack] vieram a acontecer agora. A rua muda constantemente. É um
grupo, depois outro, aquele sai, aparece outro e a rua vai mudando muito. Um vai
ficando velho, vai morrendo, então a rua vai sempre se renovando. (Entrevista,
Anderson, 2014).

Em contrapartida, para Maria Lucia o uso de drogas representou uma radicalização das
condições de vida na rua, não seu início. Em meio a momentos que me contava orgulhosa sobre
estar nos rumos de completar 14 anos de sobriedade, sem nenhuma recaída, falou sobre o fato
de que na rua é comum às pessoas em situação de rua esquecer a contagem regular do tempo
da sociedade, param de contar até mesmo datas comemorativas como aniversários. Mas salienta
que depois de sair da rua e entrar em sobriedade, substituiu o aniversário de nascimento pelo
de sobriedade, que é a data que realmente gosta de comemorar.
Minha droga de preferência era o álcool, mas a pedra entrou também de forma
desgraçada. É engraçado que quem me apresentou a “pedra” não foi ninguém
da rua, foi uma menina que batalha [referindo-se à prostituição] aqui em cima.
Ela estava por aqui de bobeira com uma pedra e não queria entrar no hotel
sozinha: “Bora ali tomar uma cerveja, num hotel ali?”. Ai eu estranhei: “Que
mané entrar em hotel com você?”. Mas ela queria entrar no hotel para fumar
13

É comum a afirmação de que anteriormente a maioria das mulheres em situação de rua tinha histórico de doença
mental e que supostamente esse quadro se alterou nos últimos anos.
14
Visto que no caso das crianças, a cola aparece como principal droga.
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a parada. Ai eu fui e tomei umas duas cervejas, ela começou a fumar e disse
assim: “Fuma uma”. Ai eu comecei e sempre fumava com ela. Mas eu
escondia da galera da rua e na rua eu não fumava. Eu respeitava a turma e eles
sempre falavam comigo sobre essa questão das drogas. Muito louco né? No
dia que eles descobriram que eu estava fumando pedra eles me deram uma
carreira. Literalmente, me botaram pra correr: “Porra Lucia, agora tá entrando
em negócio de pedra?”. A galera me deu um sermão fodido! Porque a galera
da rua não fuma pedra, velho! Quem é da rua mesmo não fuma pedra. Por isso
que tem tanta gente hoje fumando nos bairros. Agora que está entrando os
“malandrinho coca cola” safado, que fica roubando “celularzinho”,
“cordãozinho”, pegando as coisas dos outros para poder estar fumando,
roubando as coisas da própria galera, se dando por qualquer coisa, as mulheres
se prostituindo, essa bagunça que está virando hoje em dia. (Entrevista, Maria
Lúcia, 2015).

É difícil depreender até que ponto a comparação entre os períodos não se deve também
a um olhar nostálgico sobre a vida na rua e o momento em que ambos estiveram nessa situação
frente ao contexto presente. Em todo caso, essa é uma representação que pude verificar ser
bastante constante para as pessoas que viveram esta suposta transição na rua, principalmente
no que diz respeito às formas de compreensão sobre o aumento da presença do crack, segundo
Maria Lucia, que viveu o momento em que o crack começou a se popularizar em Salvador:
A rua está diferente, está muito mais violenta. Mas naquele tempo [pausa] hoje
o povo está muito egoísta nas ruas, mudou muito o contexto. Naquele tempo
não tinha disso. Depois que me colocaram para correr e eles não tinham
condição de fazer nada, eu já estava dominada pelo crack. Eles sentaram
comigo e me disseram uma coisa que eu gravei até a data de hoje: “Você quer
fumar? Fuma. Mas vai ter que prometer uma coisa, nunca fume com o dinheiro
de ninguém! Fume com o teu. Dê seus pulos, mas não se permita que ninguém
dê crack para você, principalmente se for homem, porque as coisas não vão
ficar legais para você”.
O exemplo é muito interessante, tinha aqui no pelourinho um lugar chamado
Rocinha, que é uma vila entrando numa abertura da rua. Tinha uma moça lá
que eu sempre ia fumar na casa dela. Eu comprava duas pedras de 10, uma
pedra de 5 e levava. A de 5 era dela, ou seja, eu estava pagando o local para
fumar as minhas tranquila. Ela tinha essa coisa, foi do meu tempo de rua – ela
era da rua, depois segurou a onda dela. E ela não deixava que ninguém
perturbasse você fumando: “Não, não! É dela! Deixa ela fumar ai”. Então ela
cuidava muito, zelava muito com essas coisas (eu não sei se pode se dizer
zelar, mas tudo bem). Uma vez eu tava lá fumando, terminando minha
primeira pedra de 10. Ai chegou um cara. Tinha uma mulher lá usando e a
dela acabou. E ela tava no pânico da falta de pedra. Ai veio esse cara, preparou
a dele, estava sentado no canto. Ai chegou e fez assim: “Você quer?”. Eu disse:
“Não quero não, tenho o meu aqui”. Ai ele fez para a outra: “Você quer?”. E
ela: “É, se você puder me dar eu quero” [Lucia simula uma voz de boba]. Ai
ele pegou, tirou um pedaço. A casa era muito suja, tinha água, goteira, era uma
maloca. Ele jogou no chão e disse: “Se você quer, vá buscar”. E ela foi. Aquilo
ficou muito forte na minha cabeça, a humilhação que a pedra trás, o que as
mulheres fazem, o que os homens fazem por conta de uma pedra. (Entrevista,
Maria Lúcia, 2015)
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Maria Lúcia teve contato com uma percepção negativa sobre o uso do crack antes do
clamor público sensacionalista a partir de meados de 2000, quando se tornou assunto recorrente
na mídia impressa e televisiva. Em sua avaliação, é perceptível a existência de um “ser da rua”
que se supõe mais legítimo, em oposição a condutas daqueles que se inserem nas redes próprias
da rua de modo considerado menos qualificado. Ou ainda, como ressaltou Samuel, em
entrevista, “A rua muda. Eu morei na rua quando não tinha crack, não tem jeito, a rua é outra”.
Ao acompanhar o cotidiano de Dona Isabel15 nas ruas de Curitiba, ela também enfatizava
a mudança nas ruas devido à presença do crack. Segundo ela, o primeiro aspecto relevante diz
respeito aos efeitos da substância propriamente, pois, “Antigamente um rapaz poderia fumar
maconha, consumir álcool”, contudo, depois voltaria para casa, “comeria a panela toda,
dormiria e estava tudo certo”. Atualmente, segundo sua avaliação, “o crack aprisiona a
rapaziada na rua” por seu poder de produzir dependência.
Na oportunidade, Isabel descreveu aqueles jovens como pessoas que “Nem são tão
pobres assim: tem família, casa, tudo certinho”. Mas, por motivos diferentes, conhecem o crack
e entram no circuito de “fazer o corre da pedra” durante a noite e, durante o dia, dormir no
centro da cidade.
As representações veiculadas na grande mídia sobre o crack talvez bastassem para
indicar que, nos últimos anos, seus “efeitos devastadores” produziram isoladamente o
crescimento do número de pessoas em situação de rua – concepção esta que, em grande medida,
é dividida também pelas pessoas que entrevistei. No entanto, o que pude constatar é que os
percursos sociais das pessoas a quem se sugere fazer parte deste “novo perfil”, também
apresentam particularidades que contrastam com o perfil anterior. Sobretudo, em virtude do
fato de associarem o início da vida na rua com o esgotamento de condições de manutenção de
suas vidas nas periferias das cidades.
As afirmações dessas pessoas consideradas como “mais velhos de rua” dizem respeito
ao conflito de moralidades entre aqueles que atualmente vivem nas ruas, em contraposição aos
antigos. Nesse quadro, são comuns afirmações sobre um passado de maior solidariedade entre
os chamados irmãos de rua: “Antigamente era mais difícil ter acesso à alimentação, mas tudo
era dividido”; “Tinha menos albergues, mas nós cuidávamos uns dos outros, se você tinha um
lençol você dava, se o irmão não conseguia comida você dava”; “Essa molecada de hoje não

15

Conheci Dona Isabel em 2009, no início do trabalho de campo em Curitiba. Ao contrário dos demais
interlocutores citados aqui, Isabel nunca participou do MNPR, mas viveu desde sua infância nas ruas de Curitiba.
Era considerada mãe de rua pelos jovens que se aproximavam dela e que a tinham com grande respeito.
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respeita os mais velhos”; “Hoje em dia está arriscado você ser roubado por outra pessoa da rua,
às vezes até fazer uma maldade maior a troco de nada”.
Somam-se a essas distintas moralidades e condutas desejáveis à concepção de que os
problemas de ordem econômica constituem o principal motivo que leva as pessoas a viverem
nas ruas. Assim, a expansão do uso do crack acarretaria no início da vida na rua para pessoas
que não chegam às ruas em virtude de problemas avaliados como de ordem estritamente
econômica. Contudo, tendo a concordar com o argumento de Bourgois (2010), ao afirmar que
o abuso de substâncias deve ser percebido para além das particularidades das propriedades
farmacológicas das substâncias consumidas, e assim, percebidas em um quadro mais amplo,
que diz respeito às dimensões estruturais de opressão social que dinamizam o mercado de
compra, venda e o próprio consumo de drogas. Segundo o autor, as drogas não são a raiz do
problema, mas o epifenômeno de dilemas estruturais mais profundos, que se tornam um meio
para pessoas desesperadas internalizarem suas frustrações e impotência. Ou ainda, de acordo
com Epéle (2010, p.42-43) o vínculo entre drogas e pobreza é uma das formas do capitalismo
se apresentar para e entre os pobres.
A principal dificuldade de demonstrar a relevância das impressões, transmitidas por
parte dos porta-vozes do MNPR, é a inexistência de dados temporalmente distribuídos, em
mesma localidade, para a produção de análises longitudinais16. Contudo, parece-me que estas
reflexões reverberam tangencialmente em reflexões teóricas. Quando Neves (1983) publicou o
artigo “Mendigo: o trabalhador que não deu certo”, resultado de pesquisa desenvolvida na
cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1975 e 197617, aponta que a possibilidade do
desemprego dinamizava novas estratégias para reprodução social da classe trabalhadora, da
mesma forma que reconfigurava a organização social, mediante desafios de adequação do
consumo aos rendimentos do conjunto de membros pertencentes à unidade familiar. Parte desse
contingente contava com reservas econômicas, relações sociais e afetivas que possibilitavam a
reorganização de seus membros para o trabalho, criando margem para adotar estratégias de
“gestão do desemprego” esporádico.
Complementarmente, outra parcela de trabalhadores, em condições mais precárias de
existência, era submetida a contexto ainda mais difícil, por não contarem com referência
familiar, por doenças e deficiências físicas, dispersão dos membros familiares, enfim,
Mesmo com a existência de algumas pesquisas censitárias – parte delas não publicadas na íntegra –, ou mesmo
com os dados produzidos na Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua, publicada em 2008, faltam
dados que possibilitem esse exercício comparativo, para além das afirmações dos porta-vozes e profissionais que
produzem informações sobre o tema.
17
O argumento pode ser também acompanhado em (NEVES, 2010a; NEVES, 2010b)
16
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inadequações ao trabalho que produzia o desemprego constante, dentre outras consequências.
Esse segundo grupo, portanto, teria maiores chances de se credenciar à dependência da caridade
de terceiros, através de pedidos individuais por doações ou mesmo junto a instituições
filantrópicas e de assistência social do Estado. Em consequência, “o trabalhador que não deu
certo” é aquele que, por inúmeras razões, não consegue fazer de sua própria força de trabalho
uma mercadoria e, ao mesmo tempo, também não conta com outras formas auxiliares de
manutenção do desemprego esporádico, criando as condições de “virar morador de rua”
(NEVES, 1994).
A citada pesquisa foi publicada em período que o tema ganhou atenção pública, devido
ao anunciado “crescimento visível” de pessoas ocupando as ruas. Essa impressão de
crescimento, desde então, vem sendo a tônica da intervenção estatal e filantrópica sobre a
questão, reconhecida como problema social que deve ser remediado.
No início dos anos 1970, o país havia alcançado à condição de “pleno emprego”, quando
se anunciava fenômeno conhecido por “milagre econômico”: época de grandes obras de
infraestrutura e investimento na indústria, acompanhada de onda de migração interna e êxodo
rural motivado por oportunidades de vida mais promissoras nos centros urbanos. No entanto, o
“milagre” durou pouco e, na virada da década, o país foi assolado por crise econômica vigorosa,
com crescimento dramático da inflação, concentração de renda e desemprego.
Em contextos de crise econômica, recessão e mudança nas condições de
empregabilidade, a referida mendicância – enquanto estratégia econômica particular,
reconhecida popularmente pelo pedido por doações nas ruas – acaba se tornando realidade para
parte dos trabalhadores, seja como forma de complementar a renda familiar ou como única
alternativa de vida para aqueles em situação de maior vulnerabilidade social. No limite, parte
dos trabalhadores perde também a capacidade de permanecer em unidades habitacionais, tendo
que utilizar o espaço público como local de moradia, algo que também se agrava por outros
efeitos, produzidos pela espiral descendente das condições de vida, tais como quadros
depressivos e o consumo abusivo de drogas.
Os apontamentos de Neves (1983; 1994; 2010a e 2010b) permitem deslocamento no
sentido de demonstrar que a vida nas ruas é um dos resultados – particularmente dramático e
limítrofe – de configurações possíveis em amplo contexto de precarização e esgotamento das
condições de vida fundadas na venda da força de trabalho e da reprodução social amparada na
unidade familiar, que, por sua vez, induzem à necessidade de reconfiguração de estratégias e
projetos de parte da classe trabalhadora.
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No entanto, se por um lado à falência dos projetos de parte da classe trabalhadora tem
sido uma das chaves para compreender a situação de rua, em determinado momento, torna-se
perceptível à existência de outros projetos de mobilidade social, que passam a concorrer
fortemente com os valores e moralidades das famílias da classe trabalhadora nas periferias, em
torno da venda da força de trabalho lícito.
A pesquisa de Gabriel Feltran (2011) nas periferias de São Paulo, em contexto a partir
dos anos 1970, evidencia a existência de um projeto de mobilidade social da chamada “família
operária”, projetando melhoria de condição de vida pelo ingresso no mercado de trabalho lícito,
estratégia referenciada por forte presença de orientação moral cristã, especificamente católica.
A partir do estudo de percursos individuais e familiares, o autor demonstra a existência de
transformações que reconfiguraram princípios de organização social nas periferias urbanas,
pelos quais um novo cenário se delineia, com a expansão do que o autor denomina como mundo
do crime.
Ao apresentar a ideia de expansão do mundo do crime, Feltran (2011, p.187) aponta
duas dimensões de seu argumento: A primeira refere-se ao âmbito interno das periferias e trata
da existência de um marco discursivo do crime, difundido principalmente entre os jovens, e
incidente principalmente nas disputas por legitimidade social nesses territórios. A segunda
dimensão concerne à produção de representações externas, produtoras de determinadas visões
sobre esses territórios e seus habitantes, que resultam em um estereótipo de criminoso, baseado
na idade, cor da pele, pertença territorial e outros diacríticos estéticos que preconiza a noção de
“indivíduos criminosos”. Sob os dois pontos de vista, tais representações indicam um mesmo
dado que os atravessa: nas últimas décadas, o mundo do crime se expandiu e sua presença
produziu representações profundas no imaginário social.
Esse novo contexto é caracterizado fundamentalmente por mudanças ocorridas a partir
dos anos 1990, diretamente impactante de projetos dos filhos dessas famílias operárias. Essa
expansão do mundo do crime produziu condições para o acirramento da disputa por corações e
mentes das novas gerações que cresceram com base em moralidades valoradas por essas
“famílias operárias”. Desse modo, a presença e expansão do mundo do crime, suas
representações e vocabulários, se edificam enquanto alternativa sedutora para ascensão social,
disputando com a lógica dos projetos familiares e de instituições religiosas, segundo a promessa
por acesso a bens de consumo, posição de prestígio e distinção sociais.
O que está em jogo não é tão somente a opção pela “vida do crime” enquanto último
recurso de sobrevivência, mas, sobretudo, um cálculo guiado pela experiência dos filhos dessas
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famílias trabalhadoras, com suas histórias de sacrifícios e dificuldades, em contraposição a
referência de outro tipo de sucesso: posse de armas, joias, roupas de marca, tênis, automóveis,
motos e demais bens de consumo, associados à existência de um lugar social de poder e respeito
distinto nas comunidades pauperizadas. Essas alternativas passam a figurar como uma vida
possível e mais sedutora do que a trajetória dos pais trabalhadores, assim contrapostos aos
“exemplos do crime”.
O que pretendo demonstrar, portanto, é que as reconfigurações desses projetos
familiares no contexto contemporâneo incidiu em importantes transformações que auxiliaram
na produção desse novo perfil de pessoas em situação de rua, sugerido pelos interlocutores. A
seguir, passo a alguns exemplos representativos do argumento.

Favela, mundo do crime e drogas
Quando conheci Tiago, ele já não morava nas ruas. Em processo de recuperação do vício
do crack, estava engajado no MNPR e reorganizando a vida junto à família de sua esposa.
Nascido em Jundiaí, interior de São Paulo, descreveu a si mesmo como sendo mais um “rapaz
comum”, mais um “menino de favela” que “nasceu órfão de pai”. Segundo Tiago, seu pai foi
morto quando ele ainda estava na barriga de sua mãe, ao tentar cometer um assalto com a
esperança de dar uma vida melhor para a mulher e o filho que estava por vir. Assim, não
conheceu seu pai, mas teve um padrasto trabalhador, que o criou junto com a mãe, em bairro
de periferia em Jundiaí. Morava em um “barraquinho pequeno” com sua mãe, padrasto e irmã.
Sua mãe trabalhava de faxineira e sempre o incentivou a estudar. O padrasto era eletricista e
fazia questão de levá-lo para o serviço durante o período de férias, na tentativa de tirá-lo da
favela e assim evitar que andasse em “más companhias”.
Como mais um “rapaz comum de favela”, sonhava com uma carreira de jogador de
futebol profissional e uma vida deslumbrante como a dos jogadores famosos e bem sucedidos.
Tiago conseguiu ingressar em um clube de Jundiaí e jogar até os 16 anos. Passava a semana
inteira no clube e retornava para casa no fim de semana. No entanto, aos 14 anos, quando
retornava para casa encontrava os amigos, muitos deles envolvidos com o tráfico ilegal de
entorpecentes. Quando os encontrava, eventualmente havia uma vaga para trabalhar no tráfico
e a interessante possibilidade de fazer algum dinheiro no final de semana.
Mediante o contato com o tráfico de drogas, Tiago começou também a ter suas primeiras
experiências de uso, até que com 16 anos foi desligado do clube em que jogava, em virtude
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desse consumo. Ao receber a carta de demissão, entrou em desespero, pois além de perceber
que seu sonho de jogar futebol era improvável, também se deu conta de que não tinha nem
estudo ou profissão. Na escola, Tiago tinha muita dificuldade e não conseguiu aprender a ler,
nem escrever. Segundo me contou, sentava-se, olhava para o quadro, mas não conseguia
assimilar o conteúdo. Permaneceu durante anos repetindo a terceira série do fundamental. Com
a política de aprovação automática conseguiu chegar à quarta série sem estar alfabetizado. Sabia
apenas reproduzir o cabeçalho no caderno por ter decorado, mas se esforçava para esconder que
ainda não sabia ler. A escola não parecia uma alternativa, estava preocupado com seu futuro e
precisava de alguma forma de conseguir dinheiro.
A necessidade de recompor sua vida em novas bases e a relação prévia que tinha com
os amigos que atuavam no tráfico, o aproximou cada vez mais dessa atividade. Começou a
trabalhar “desde baixo”, substituindo amigos que eventualmente não podiam ou queriam
trabalhar em determinados turnos. Rapidamente, seus parceiros perceberam que ele tinha
qualificações e disposições esperadas para realização do trabalho. Em suas palavras:
O crime é que nem uma firma. Conforme você vai mostrando produtividade,
você vai recebendo cargos a mais. Você começa na firma como faxineiro, você
estudou para ser chefe dos faxineiros, depois você estudou para subir mais um
cargo. É tipo assim: quanto mais disposição você vai mostrando no crime,
mais eles vão confiando em você e ai você vai ficando com mais “responsa”.
(Entrevista, Tiago, 2014)

Mas o sucesso relativo na “vida do crime” teve seu revés. Junto com os cargos ou
posições mais altas e a responsabilidade adquirida vem o dinheiro, o respeito dos colegas e
algum sucesso na localidade. Essa fama também atrai a atenção indesejada da polícia: “Quanto
mais degrau você sobe na vida do crime, mais status você vai tendo para os policiais”. Mesmo
com os acertos e acordos feitos com a polícia para manter o fluxo do tráfico, alguns parceiros
foram presos. A essa altura, Tiago também já havia fumado crack e, segundo ele, o consumo
havia desestabilizado as relações com sua família. Em um dos desacertos com a polícia, perdeu
o dinheiro que tinha, foi ameaçado e recomendado que se não desaparecesse da favela, iriam
matá-lo.
Teve uma hora que eu pensei: Não mano! Eu estou fumando crack, estou
roubando, estou fazendo tudo. O bagulho está tirando minha paz e da minha
família. Meu pai já largou da minha mãe, minha irmã já tá morando noutro
lado e o quê que eu vou fazer da vida? Comecei a me desesperar com a
situação que estava vendo ao meu redor. A casa vai caindo aos pouquinhos e
você não percebe. Quando você vê, já está tudo em cima de você. Aí estou eu
ali no meio e para onde eu vou cair? No meio daquele desespero, minha mãe
falou:
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“Vende isso ai tudo, paga o que você deve e vê o que você faz. Amanhã eu to
saindo e vai ficar ai, vê o que você faz da sua vida”.
Quando eu acordei, não é que ela tinha saído mesmo? Olhei para um lado,
para o outro, tentei falar com a minha mãe e nada, nem com a minha irmã,
nem meu pai: “E agora? To sozinho! Não tem mais ninguém”. Ai foi que eu
vi que estava ferrado mesmo. Ai eu fui embora, sumi. Saí da “quebrada” e
sabia que tinha que arrumar minha vida noutro lugar. Só que eu esqueci que
nesse lado bom de dinheiro, de ter as coisas e tal, eu conheci o tal do crack,
que eu não sabia o tanto que iria me prejudicar. Porque na hora eu pensava
que eu comandava ele, que usava quando queria, mas não era: Era porque
naquela época eu tinha dinheiro, então toda vez que eu não queria mais, é
porque eu tava ‘empapuçado’, mas achava que era eu que tava controlando.
Ai quando saí fora, que acabou o dinheiro, acabou tudo e bateu a vontade,
chegou pesado! (Entrevista, Tiago, 2014)

Sem alternativas, Tiago saiu da favela e foi para a casa de sua avó em Osasco, região
metropolitana de São Paulo. Não demorou a começar a ter os primeiros problemas de
convivência na casa da avó. Foi bem recebido, mas logo vieram as demandas para que entrasse
nas regras da casa e aos poucos foi vendo que não poderia ficar ali por muito tempo, pois
entendia que estava criando incômodo. Depois de um mês, conseguiu arrumar um trabalho com
seu tio na catação de materiais recicláveis, mas dificilmente recebia o pagamento. Junto a isso,
a abstinência do crack se tornou cada vez mais difícil de suportar. Quando recebia algum
pagamento, pagava o aluguel de um barraco que conseguiu na favela, gastava outra parte do
dinheiro com crack e não sobrava o suficiente para se alimentar. Tiago estava decidido a não
retornar para a vida do crime, mas a situação em que se encontrava também passou a ser
insuportável:
Começou aquilo e eu não aguentei a situação que estava me cercando ali, não
tinha dinheiro para pagar o aluguel direito, não tinha dinheiro para comer
direito, não tinha dinheiro para manter meu vício direito, joguei tudo para o
alto e fui morar na rua, em Osasco. (Entrevista, Tiago, 2014)

Quando decidiu se afastar da família que estava próxima e ir para as ruas de Osasco,
percebeu outro problema: ficar na rua em Osasco significava ter o risco de acabar encontrando
algum conhecido de sua avó ou mesmo algum familiar, o que fazia com que não se sentisse
bem com a possibilidade de estar na rua naquela região. Frente à impossibilidade de ficar em
Osasco, antes mesmo de dormir a primeira noite na rua, resolveu ir para São Paulo.
Peguei a linha de trem, fui berando pela linha e cai no Ceagesp18. Ai tinha um
cara passando de caminhão e ele me falou: “Ei! O quê que você tá fazendo
agora?”. “Eu estou indo ali pro CEASA19 dar uma volta”. Ai o cara: “Vamos
18
19

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo.
Centrais de Abastecimento do Estado
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ali fazer um bico comigo, descarregar umas mercadorias, vou te dar 100
conto”. Pulei dentro do caminhão do cara, entrei para dentro do CEASA,
descarreguei para dentro do BOX com os caras. Eu estava lá, fui conhecendo
o povo e me apresentaram a “favela do nove”. Quando eu chego lá na favela
atrás do CEASA eu olho assim, um lugar onde os caras fumavam, nunca tinha
visto uma coisa daquela na minha vida: “Que paraíso que é esse?”. Eu me
senti no paraíso! Um viciado num lugar daquele? Voltando, fumando a
vontade? Todo mundo com cachimbo na mão! Eu tinha acabado de fazer uns
bicos dentro do CEASA, o cara me chamou para ir lá, ai fiquei lá fumando.
Ai depois quando acabou, eram 4 horas da madrugada. E agora para dormir
nesse lugar? Cada um mais louco que o outro, brigando com o outro,
debatendo: “Me dá não sei o quê”. Ai eu fiquei preocupado como ia dormir e
sai dali. Tem o Parque Villa-Lobos, umas moitas lá que tinha. Ai nessas
moitas, eu vi que no meio delas era tipo oco. Foi minha primeira dormida na
rua, entrei para dentro daquela moita: Vou dormir aqui mesmo. Deitei, dormi
e tal.
Quando amanheceu o dia, fiquei imaginando: “O quê que eu vou fazer da
vida?”. Aquele mal estar de estar acordando sem saber o que fazer, comecei a
chorar. A primeira coisa que eu pensei de manhã foi no banho: “Aonde que
eu vou tomar banho nesse lugar?”. Na mesma hora que veio o banho, já veio
o café, já veio o almoço, a janta, lavagem de roupa, veio tudo de imediato.
Sabe aquele processador, que vem tudo assim ao mesmo tempo? Ai que bateu
o desespero, aquele desespero maior mesmo: “Nossa! Onde você vai dormir à
noite?”. Ai eu olhei o lugar que eu tinha dormido, não tinha colocado nada
para forrar, só as roupas no chão para dormir em cima. Levantei, sentei numa
pedra lá e veio um morador de rua. Ai eu falei com ele, foi o primeiro que eu
falei. Ele veio ainda pedindo as coisas para mim, porque ele tinha me visto lá
dentro da favela. Ai eu falei que não tinha mais, tinha acabado. Ai ele me
perguntou: “O quê que você vai fazer agora?”. “Eu estou pensando como vou
tomar banho”. Ai esse cara olhou para mim e deu risada: “Ah, você quer tomar
banho? Você quer o quê? Quer comer, quer beber?”. E eu: “É. Eu quero isso
tudo mesmo, quero tomar um banho, escovar meus dentes”. Ai ele: “Você é
morador de rua!”. Começou a me tirar. E eu desanimado, sentindo que tinha
perdido toda estrutura que eu tinha. E ele: “Vamos ali comigo”. Me levou
dentro do CEAGESP. Lá tinha banheiro com água quente, depois do almoço
os restaurantes davam comida, dentro do CEAGESP tinha um monte de fruta
que se você pedisse para qualquer um eles davam. E dentro do CEAGESP ele
me mostrou todas as coisas que eu podia fazer para ganhar dinheiro lá dentro.
E atrás do CEAGESP [na favela do nove] eu me destruía. Essa região é a
segunda maior cracolândia dentro da cidade de São Paulo. Era um ciclo todo
pronto. Ai fiquei quanto tempo nessa vida? 7 anos da minha vida ali. Às vezes
eu saia, ia e vinha, mas não saia dali. (Entrevista, Tiago, 2014)

Em determinado momento, a rua já não parecia tão estranha ou ameaçadora e Tiago
conseguiu se estabelecer de modo a dar resolução para as questões importantes a sua
sobrevivência na rua. Logo cedo encontrava com outros colegas para trabalhar no CEASA com
os bicos de organizar as cargas que chegavam nos caminhões e ficava em uma rotina entre o
trabalho no CEASA e a dependência do crack na favela do nove.
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A experiência de Rosângela e seu início de vida na rua têm muitos pontos em comum
com a de Tiago. Mulher negra, com 39 anos de idade na época da entrevista20, nasceu em uma
favela na cidade de Vitória, Espírito Santo. Cresceu na companhia de seus pais, mas sempre em
grande dificuldade econômica. Em suas palavras, viveu “A realidade da grande massa da
situação brasileira”. Começou a trabalhar cedo. Sua mãe sempre teve mais de um emprego,
trabalhando em hospitais, enquanto seu pai trabalhava na construção civil em uma empresa,
tornando-se posteriormente, trabalhador autônomo. Com os pais ausentes por conta do trabalho,
sua irmã mais velha tomou conta dela em toda sua infância.
Você vai crescendo na periferia e tem contato com tudo que presta, mas
também com tudo que não presta. Eu tive uma infância normal nesses
parâmetros, só que tem a questão dessa vulnerabilidade. Você tem uma
criação familiar, mas eu acho que não é a criação adequada que você deveria
ter. Por exemplo, minha irmã mais velha pegou uma responsabilidade muito
grande, porque ela também era menina, uma adolescente. Aquela coisa de
criança cuidando de criança, sabe? E ai a pessoa ganha responsabilidade muito
cedo, perde a infância. Mas assim, a gente aprendeu com a vida muito cedo,
de todas as formas. Em relação a tudo: Desde sexo, que você aprende de uma
forma que não é a mais adequada. A questão das drogas, o próprio álcool que
apareceu muito cedo na nossa vida. E a gente não teve uma orientação. Não
porque minha mãe e meu pai eram falhos, mas pela própria fatalidade da vida
mesmo, de ter uma boa orientação. Porque não é só você chegar para o seu
filho e dizer que isso é certo e isso é errado. Mas ter os motivos, os porquês,
quais as consequências, conversar mesmo. Muitas vezes não se tem nem
tempo de conversar. A gente teve uma infância muito adulta. Eu comecei a
beber com 13 anos de idade. Nós somos em 6 mulheres e lá geral é “bob
esponja” mesmo, o pessoal bebe com força! Todas tiveram filho muito cedo,
15, 16 anos. Eu tenho 39 anos, meu filho mais velho está com 21. Eu já sou
avó, saca? Aconteceu tudo muito rápido, foi tudo muito intenso. Então grande
parte da vida ficou meio atropelada. (Entrevista, Rosângela, 2014)

Apesar das dificuldades econômicas, Rosângela conseguiu estudar durante sua infância
e início da adolescência, fez o ensino fundamental completo e quando entrou no primeiro ano
do ensino médio, engravidou. Com 16 anos estava ganhando seu primeiro filho. A gravidez na
adolescência era encarada de forma muito diferente naquela época. Segundo me contou, era
como se fosse “o fim do mundo”. Foi uma época que considera muito conturbada em sua vida
e ela tinha grande receio sobre as impressões da vizinhança e dos colegas de escola. Com medo
do que poderia acontecer, tentou esconder a gravidez de sua família pelos primeiros 6 meses,
até que sua mãe criou uma desculpa para levar todas as filhas ao hospital para fazer exames e
então descobriu a gravidez.

20

Entrevista realizada em Vitória, Espírito Santo, 2015.
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Na medida em que a gravidez foi se tornando mais evidente, abandonou a escola. Seu
pai a obrigou morar com o pai da criança, contra sua vontade. Ela foi expulsa de casa, e, se
vendo sem alternativa, casou com o pai da criança. Construíram uma casinha no quintal da mãe
do rapaz, mas a convivência com a sogra era problemática e por isso viviam em briga. Depois
do nascimento da criança, voltou a estudar e começou a se planejar para ir embora, mas
engravidou novamente. O relacionamento era conturbado, com muitas brigas, ciúmes e
violência. Saiu desse relacionamento grávida e em pouco tempo começou a se relacionar com
outro homem. Dessa vez, depois de algum tempo, a relação se tornou ainda mais violenta que
a anterior: brigavam com pau e faca e essa relação, que perdurou por 12 anos, deixou marcas
corporais que carrega até hoje.
Em virtude do relacionamento complicado, Rosangela começou a beber cada vez mais
e acabou conhecendo a cocaína. Com 19 anos de idade já estava de volta aos estudos e começou
também um curso de enfermagem que a possibilitou trabalhar. Nos finais de semana, saia junto
com os colegas de curso para beber e, consequentemente, cheirar cocaína. Considera que seu
envolvimento com a droga se deu em virtude das amizades:
Eu já era uma mulher, mas com mentalidade de criança. Naquela coisa do:
“Vamos ali que é bom”. “Então vamos lá para ver se é bom mesmo”. Não
parava nem para refletir sobre as consequências, mesmo porque até então eu
nem sabia quais eram as consequências. Fui aprendendo assim, com a vida,
fazendo. Ai eu descobri a cocaína, fui e me amarrei. (Entrevista, Rosângela,
2014)

Nos primeiros anos, Rosangela conseguiu manter a vida com certa estabilidade. Mesmo
com o consumo da droga e o intenso consumo de álcool, tentava se organizar para usar cocaína
apenas nos finais de semana e manter uma vida social organizada. A relação com seu parceiro
foi se tornando cada vez mais violenta e o consumo de drogas aparecia como um refúgio e foi
se intensificando cada vez mais. Em uma das saídas no final de semana, conheceu outro homem:
A gente estava no barzinho e tinha um cara vendendo pó. O cara se interessou
por mim, veio e deu uma ideia e tal. Aí ele: “Pô, tenho uma parada aqui, sei
que vocês gostam, arruma um lugar pra gente cheirar”. Nós fomos para casa
dessa colega, ficamos cheirando e tal e o pó acabou. Aí ele falou: “Vou buscar
mais”. Todo mundo já estava muito louco na madrugada, ai ele chegou e disse
que foi comprar só que não tinha pó, mas que trouxe uma pedra. Eu falei:
“Você tá doido! Não, não vou usar isso não!”. Porque eu sabia, não as
consequências do uso da pedra, mas sabia que era “a droga que não se deveria
usar”, que vicia muito rápido e tal, mas o que eu sabia era aquela coisa muito
superficial. Naquela loucura, naquela doidera: “Ah, vou ver, umazinha só e
tal”. Ai tá, fumei. Na primeira fumada: “Caralho véi, é isso que eu quero!”.
Tipo assim, eu me apaixonei de uma forma assim. Foi um barato muito louco!
Não foi nem a primeira pedra não, foi a primeira fumada que eu dei! Me deu
uma viagem louca e foi um prazer que eu senti, puta que pariu! Eu lembro até
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que eu falei assim: “Caraca véi, eu to dando uma gozada aqui!”. É a mesma
coisa. Você sabe aquela foda bem dada? Bem gostoso? Minha primeira
fumada foi assim. “É isso que eu quero!”. E foi à derradeira. (Entrevista,
Rosângela, 2014).

Depois da primeira “fumada”, as 3 semanas seguintes foram de uso intenso e a única
coisa que ela fazia era ir para a casa dessa colega para fumar. Começou a faltar o serviço e
quando conseguia ir, chegava sob efeito da droga ou então confundia os plantões e ia em dias
e horários errados. Quando completou um mês de uso, foi demitida do emprego em que havia
trabalhado durante 7 anos. Largou o homem com quem se relacionava e passou a se relacionar
com o traficante com quem experimentou crack pela primeira vez. Em virtude do tempo de
trabalho, recebeu uma “boa recisão”, mas como já estava bastante comprometida com o uso,
gastou todo seu dinheiro consumindo.
Ai foi quando começou a decadência na minha vida mesmo. Porque primeiro
eu comecei a pegar uma coisa aqui, uma coisa ali. Tudo que eu tinha
conquistado foi embora. Minhas filhas moravam comigo. Ai comecei no uso
frenético, 24 por 48. Eu comecei a tirar as coisas de dentro de casa e ninguém
tava entendendo o que estava acontecendo comigo. Ai acabava o dinheiro e
eu saia pra rua pra fazer programa e tal. (Entrevista, Rosângela, 2014).

Rosangela ficou em intenso uso de crack durante 8 anos de sua vida. Ela não considera
que todos esses anos foram vivendo na rua, pois mesmo que em certas circunstâncias ela poderia
ficar dias ou semanas direto na rua, ela ainda tinha sua casa, seu quarto, pertences pessoais, ou
seja, sempre podia voltar para casa quando queria.No entanto, como morava com suas filhas,
ela não fumava dentro de casa, apenas na rua. Em algumas ocasiões tentava reduzir o uso,
chegava a ficar um mês sem usar, mas depois voltava “freneticamente”.
Tinha momentos assim, de eu não aguentar puxar mais, sentir falta de ar. Mas
eu precisava da droga. Tinha vez que eu ia para a “boca” chorando. Chorando
de desespero mesmo. Não aguentava mais, mas não tinha força para não ir.
Foi muita loucura. De ir para umas quebradas assim e 3, 4 caras chegarem:
Pô, vamos ali dar uma. E os caras virem numas de [pausa] para barbarizar
mesmo. Mas aquela vontade de usar, de querer consumir. E eu fui assim,
minha filha trabalhava, tinha as coisinhas dela, ao ponto da minha filha chegar
em casa, abrir o guarda roupas e eu ter deixado ela só com a roupa do corpo.
Passei a mão e vendi tudo. Peça nova e tal. As pessoas começaram a se afastar.
É um processo e eu fui perdendo, fui perdendo. (Entrevista, Rosângela, 2014).

Em meio a essas sucessivas perdas, o desgaste familiar, desemprego e falta de recursos
para sustentar o vício, se viu frente à necessidade de começar a fazer programas sexuais, na
tentativa de sustentar o consumo. No entanto, rapidamente percebeu que nem mesmo os
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programas eram suficientes para realizar a manutenção do vício de forma satisfatória. Pois na
rendia o dinheiro necessário para alimentar o vício. Então foi necessário buscar uma alternativa:
Eu não tinha a manha de roubar, ai eu fui para o tráfico. Criada no morro: “Pô,
quero vender a parada para ter o meu”.
Mas ai foi onde a coisa desandou. Você começa sempre na disciplina, né?
Você começa a vender e tal, você pega sua “responsa”. Mas ai certo dia eu
peguei para vender e fumei o malote todo. Cheguei lá, troquei ideia: “Pô, dei
um derrame aqui, me dá outro malote que eu vou vender tudo, não tiro minha
responsa e pago o que eu devo”. Peguei o segundo malote e fumei tudo. Ainda
fui lá na tora para pegar o terceiro. Não, vou pegar agora na “responsa” e tal.
E os caras, tipo assim, de certa forma me consideravam, né? Ai peguei três
malotes e fumei os três malotes. Ai velho, o bagulho pirou!
A minha ideia, não sei, a gente tem certo instinto, mesmo na loucura. A gente
fala que é coisa de Deus, sei lá. Mas a gente tem um instinto humano, eu creio
nesse instinto que a gente tem. Antes de sair eu liguei para casa e falei: “Ah,
estou indo pra casa”. Ai ela chegou e falou assim: “Olha, não vem não! Não
vem não porque o cara veio aqui para te pegar. Ele quer o dinheiro dele,
chegou aqui armado, falou que já rodou tudo aqui e não te achou, mas que
quando te pegar vai te matar”. Aí assim, doidona, o quê que eu faço? A
“lombra” até passou! “Encaretei” na hora. O quê que eu vou fazer agora na
minha vida? A única opção que eu tinha era a minha casa. Já não tinha
emprego, não tinha mais dinheiro nenhum, não tinha porra nenhuma:
“Caralho, e agora?”. No alto do morro, eu tava fumando lá no alto da favela
mesmo, ai fui descendo com a cabeça a “mil grau”: “O que fazer agora?”. Ai
eu desci, quando eu já estava lá na baixada, a rua é reta assim, eu to indo e lá
de longe eu vi o cara: “Caralho, vou morrer agora”. Ai passa tudo na sua
cabeça, você pensa em filho: “Caraca, nunca mais vou fazer isso!”. Pô, aquele
desespero, loucura, é “mil grau”, passa um filme. Eu já fui preparada para
morrer. Mas acho que o cara estava tão alucinado, tão cego de ódio me
procurando no morro. Fui andando devagarzinho, o cara passou do outro lado
da rua e não me viu. Nisso que ele passou “brotou” um ônibus que eu sei de
lá de onde. Fiz sinal, o motorista abriu a porta e eu cai para dentro. Ai eu já
dei uma respirada. Um alívio, mas ao mesmo tempo um desespero, porque eu
não podia mais voltar para o morro e a minha vida era lá: “Caraca velho, para
onde eu vou? O quê que eu vou arrumar?”. Eu não podia ficar nem próximo,
porque sempre tem conhecido no morro, sempre iria encontrar uma pessoa
que ia me ver lá. (Entrevista, Rosângela, 2014)

Saindo do morro, Rosangela acabou encontrando uma praça perto da Praia de Camburi,
em Vitória. Chegando na praça, sentou em um banco e ficou notando o movimento dos
transeuntes. Logo percebeu a presença de alguns meninos em situação de rua e ficou
observando a articulação deles e como se organizavam para pegar lanches que seriam jogados
fora em uma lanchonete, o lugar que tinha um chuveiro que eles tomavam banho, dentre outras
coisas. Até que um dos meninos a abordou para conversar e ela explicou sua situação.
Chegou um moleque, começamos a trocar ideia. Ele devia ter uns 11, 12 anos.
Mas o menino com 11 anos, você trocava ideia com ele, parecia que tinha 20.
Você via a inocência da criança, mas uma ideia assim, “responsa”. Ai comecei
a trocar ideia com ele, ele foi lá e trouxe um lanche pra mim, ficamos ali.
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Minha primeira experiência na rua, só chorando, chorando. Liguei pra minha
mãe dizendo que queria voltar pra casa e ela dizia: Não, você não pode. Você
está onde? E eu com medo de falar, dizendo que estava na rua. Minha mãe
chorando de um lado do telefone e eu chorando do outro: “Não vou aguentar
aqui, eu vou morrer, vão me matar aqui”. Aí eu vi que não tinha alternativa:
“Vou colar com os moleques”. Ai eu falei: “Onde vocês forem dormir, eu
posso ir com vocês?”. E o moleque: “Tranquilo”. Aí “colei” com os moleques!
(risos) Onde eles iam eu ia atrás. Um mulherão desse tamanho andando com
os menininhos (risos). E o ritmo era assim: eles me direcionando, entendeu?
Ai foi o primeiro dia, segundo dia, eu só consegui dormir depois de uma
semana! Eu sentava no banco, cochilava, ai passava o carro fazendo barulho
na madrugada e eu acordava. Moto passando, às vezes aparecendo gente
andando doidão. Ai com o tempo eu fui me adaptando cada vez mais, de uma
semana passaram duas, passaram três. Ai depois eu já comecei a me articular.
Comecei a beber muita cachaça, freneticamente. Porque o álcool era bom que
eu conseguia dormir, bebia, bebia, e os moleques diziam: Pode dormir que a
gente tá te vigiando. Eu me encostava em qualquer lugar e dormia. E eu
confiava neles, eu conseguia ver a inocência por de trás daquela casca de
“marrento”, aqueles moleques: “Ah, eu mato, eu roubo, faço não sei o quê”.
Mas eu via no olhar mesmo, aquela coisa sofrida, de uma criança sofrida.
(Entrevista, Rosângela, 2014).

O caso de Rosangela mostra circunstância em que havia presença de um trabalho
considerado satisfatório e nunca antes em seu percurso de vida as atividades ilícitas foram
possibilidade de emprego de atividade econômica: sua aproximação com o mundo do crime se
deu exclusivamente como forma de sustentar seu próprio vício. Contudo, pouco tempo depois
de entrar no circuito de venda, o “derrame” com a droga que deveria ser vendida colocou sua
vida em risco eminente, sendo obrigada a fugir da favela. Sem nenhum outro recurso e
completamente afastada das condições de reprodução social na casa de sua família, ficou
desamparada e começou a morar nas ruas da cidade. Assim como em outros casos que conheci,
a solução de seu problema só se daria com o pagamento da dívida, ou com a possibilidade de
que mudasse a chefia do tráfico, que seus credores morressem ou fossem presos. Mesmo assim,
ainda haveria o risco de que sua dívida fosse transferida a novos patrões, que também poderiam
lhe cobrar.
O caso de Rosângela trata de uma situação em que a necessidade de fugir de sua
localidade esteve diretamente atrelada à contração de dívidas com o tráfico. No entanto, outro
grupo de casos trata de circunstâncias em que há expulsão dos consumidores de drogas, em
virtude da não tolerância de suas práticas e presença em determinados territórios.
Em certa oportunidade, durante trabalho de campo realizado em Salvador, fui a uma
atividade com integrantes do MNPR e da Defensoria Pública do Estado da Bahia visitar um
grupo de pessoas em situação de rua que se encontrava em grave situação, vivendo em uma
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lixeira, no bairro de Itapuã. A situação era a seguinte: esse grupo havia se constituído ao lado
de um pedaço da rodovia, em uma área de duna, próximo de uma propriedade suntuosa, espécie
de casa de praia. Segundo os relatos, o grupo ocupava uma parte da duna e foram atacados pelo
proprietário da casa, que disparou com arma de fogo na direção deles e avisou que se voltassem
às dunas, iria matá-los. Eles voltaram para o outro lado da avenida, uma das entradas de uma
grande favela, entre uma quadra de futebol e a lixeira do bairro.
O grupo, de aproximadamente 15 pessoas, se instalou nesse espaço, utilizando pequenas
entradas em baixo da estrada para dormir, cozinhavam no mesmo espaço e realizavam
atividades de catação de materiais recicláveis. Ao conversar com alguns deles, pude entender
que a maioria do grupo era de ex-moradores da favela em que eles atualmente vivem na entrada.
A maioria tem parentes na favela, mães, ex-esposas, filhos, mas foram expulsos do convívio da
família em virtude do uso de drogas e de desentendimentos ocasionados no convívio da favela.
Do que pude entender, o fato é que naquela favela os traficantes vendem crack. No entanto, é
proibido fazer o consumo da droga dentro da favela. Desse modo, os usuários ficam na entrada
e consomem droga do outro lado da avenida, nas dunas. Em todo caso, essa situação só é
possível para quem não entrou diretamente em conflito com o tráfico, pois esses precisam
necessariamente fugir para outros lugares, para não sofrerem outras consequências do
desrespeito das condutas esperadas pelos traficantes.
O tráfico de drogas, tomado em sua configuração enquanto prática ilícita de comércio
varejista nas favelas aparece publicamente como principal responsável pelo crescimento do
crime e da violência urbana. Como ressaltado por Misse (2008, p.383), essa relevância é
atribuída por diversos motivos, seja pelo suposto efeito das drogas em seus consumidores, pelos
crimes motivados para arrecadar recursos para o consumo e pelos conflitos internos a esse
mercado21. Nas últimas décadas, as disputas e conflitos do mercado de drogas, exponenciadas
pelo marco legal proibicionista, possibilitaram uma verdadeira corrida armamentista e de
disputas por territórios a fim de garantir à manutenção as respectivas práticas, com constantes
enfrentamentos entre policiais e “bandidos” e entre “facções criminosas” rivais entre si.
Inicialmente presentes ou mais visíveis nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, o
tráfico de drogas se estabeleceu como alternativa de atividade ilícita remunerada nas periferias
espalhadas por todo Brasil. Seu sucesso enquanto comércio provocou também maior
complexificação de suas estruturas, variáveis de acordo com as localidades e as lógicas
21

Sobretudo, considera-se que a entrada de cocaína no mercado de drogas, ao longo dos anos 1980, injetou mais
dinheiro nesse comércio, juntamente com o crescimento do poderio bélico em torno da prática (PICANÇO;
LOPES, 2016).
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implementadas pelas organizações.
Essas organizações selecionam os indivíduos para suas fileiras, em adequação a regras
duras e definitivas do mundo do crime, por isso também expulsando parte de seus integrantes
inadequados à sua disciplina, isto é, que não acumulam as qualificações necessárias para ocupar
esses postos de trabalho. Se por um lado existe o risco de contrair “desacerto” com a polícia, a
lógica do crime tampouco é condescendente com quem incorre em faltas nas condutas
desejáveis. É necessário ter proceder, agir pelo certo, fazer a manutenção adequada de seu
próprio consumo de drogas, sem se tornar um viciado, enfim, sem incorrer em falhas nas
condutas esperadas.
Os casos que conheci mostram que tanto o abandono do posto de trabalho no tráfico, os
desacertos com a polícia, o consumo da mercadoria que deveria ser vendida, a ocupação de
espaços para fins de consumo proibidos pelo tráfico, assim como diversas outras circunstâncias,
possibilitam o afastamento ou aniquilamento daqueles que vivem sob a influência de suas
regras. Portanto, o envolvimento com o mundo do crime gera uma miríade de riscos à própria
manutenção das posições ocupadas, e, consequentemente, o risco de morte. Esse resultado
incide sobre pessoas que na maioria das vezes têm todas as relações, possibilidades de amparo
e garantias das atividades de reprodução social no seio da família, nos territórios de favela.
É importante ressaltar que essas consequências não são exclusivas para aqueles que
ocupam posições no tráfico, mas também para as pessoas que se relacionam com o mundo do
crime através do consumo de drogas. Visto que, como ressalta Feltran (2011, p.110-111), o
mundo do crime e o consumo de drogas não são universos estanques nos bairros de periferia.
Segundo o argumento, dificilmente uma pessoa de classe média terá que se relacionar
diretamente com traficantes profissionais e com questões relacionadas ao mundo do crime,
como a violência, polícia e armas, para ter acesso ao consumo de drogas. Esse perfil de usuário
geralmente se apoia em redes de conhecidos, capazes de produzir considerável distância entre
o consumidor final e os aspectos negativos do mundo do crime e os riscos a ele atribuídos. Por
outro lado, os usuários de drogas nas periferias têm grandes chances de estabelecer relações
sociais com pessoas diretamente envolvidas com o tráfico, e, consequentemente, com os
códigos e disciplinas constitutivas dessas relações.
A disciplina do mundo do crime incide diretamente no cotidiano dos usuários nas
periferias, pois, mesmo quando não atuam diretamente em suas atividades, precisam se adequar
a sua lógica e etiquetas. Desse modo, essa constatação indica duas possibilidades: A primeira
delas diz respeito a casos em que o consumidor acaba se incorporando ao mundo do crime, em
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virtude do desenvolvimento da adicção e da necessidade de produzir as condições de realizar a
manutenção do uso. A segunda trata dos desentendimentos causados pelos efeitos do uso de
drogas e de possíveis quebras na disciplina do mundo do crime.
Outro desdobramento de questões relativas ao consumo é que, aparentemente, essa
lógica tem grande relação com os rearranjos de uma geopolítica do tráfico de drogas, dos acertos
escusos com policiais, e nos ordenamentos de venda e consumo de crack. Taniele Rui (2014,
p.152) já se referiu a essa situação, ao tratar de uma “segregação fina” entre os espaços de
consumo e venda, em que mais do que uma divisão entre as práticas específicas, tem base na
depreciação dos usuários de crack e na avaliação sobre seus corpos e condutas frente ao controle
social dos traficantes sobre esses territórios.
Na década de 2000, tal depreciação veio se tornando cada vez mais pungente: Biondi
(2010) já apontou o papel e as moralidades em torno da proibição do crack nas cadeias
organizadas pelo Primeiro Comando da Capital – PCC a partir de 2004 e Rui (2014) extrai
outras consequências sobre as ideias do PCC em torno do crack e seus impactos na produção
de regras de venda, consumo e condutas dos usuários. Em ambos os casos, demonstra-se que
as impressões depreciativas acerca do “nóia” se estendem para além do convívio prisional e se
estabelecem também na rua. A partir da leitura dos textos de Karina Biondi, Gabriel Feltran e
de sua própria pesquisa de campo, Taniele Rui argumenta a existência de um modo de gestão
nos bairros em que a disciplina do PCC é dominante. Esses princípios compreendem:
1) Autovigilância para os que não querem perder o respeito dos pares; 2)
vigilância constante dos que já o perderam, o que, por sua vez, implica em
limitar a circulação e o consumo no espaço, bem como ser ríspido durante as
negociações; e 3) em casos de usos extremos, interdição, o que, no limite,
pode resultar em expulsão dos bairros. (RUI, 2014, p.178)

O que pude constatar a partir da análise das entrevistas é que o tipo de situação descrita
é cada vez mais presente em narrativas de pessoas que iniciaram a vida nas ruas a partir dos
anos 2000 e que situações semelhantes se repetem em cidades distintas, tais como São Paulo,
Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Vitória e Belo Horizonte. Esse fato me faz acreditar que os
argumentos aqui trabalhados sobre a expansão do mundo do crime, tal como desenvolvido por
Feltran (2011), tem extensão empírica para além das periferias de São Paulo, ou mesmo para
além dos contornos disciplinares específicos do PCC.
Apesar da grande diversidade de regras e condutas observáveis contextualmente nas
localidades, como sintetizado nos versos de Mano Brown ao afirmar que “Cada lugar um lugar,
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cada lugar uma lei”22. A capacidade de respeitar ou não as disciplinas do mundo do crime nas
periferias urbanas vem produzindo efeitos dramáticos na vida daqueles que não conseguem se
adequar ou que eventualmente desviam essas regras, particularmente no que diz respeito à
participação direta no tráfico de drogas ou no que tange ao consumo. Quando essas expectativas
não se cumprem, parte desses indivíduos precisa desaparecer desses espaços em algum
momento de seus percursos, afastando-se de seus espaços de conhecimento e da capacidade de
se reproduzir socialmente nos espaços de pertença e proximidade familiar.
Observando essas narrativas colhidas nos últimos anos e retomando a sugestão sobre
transformações no perfil da população de rua, parece de fato ser possível argumentar acerca de
uma estreita relação entre essa expansão do mundo do crime nas periferias e o crescimento do
número de jovens em idade economicamente ativa, particularmente de jovens do sexo feminino,
nas ruas das cidades. Nesses casos, parece que a situação de rua articulada ao consumo de crack
é radicalizada diante das consequências do conjunto de regras do mundo do crime, que produz
deslocamento compulsório das periferias urbanas para outros territórios da cidade.
Se o “mendigo é o trabalhador que não deu certo”, como no título do artigo publicado
por Neves, em 1983. O argumento aqui desenvolvido vai ao sentido de afirmar que a partir dos
anos 2000, com o fenômeno aqui referido como expansão do mundo do crime (FELTRAN,
2011), a rua torna-se realidade também para pessoas que, ainda jovens, foram absorvidas pelos
postos de trabalho no mercado ilícito de entorpecentes no varejo e que foram refugadas desse
mesmo mercado. Ou ainda, que foram compulsoriamente isoladas de suas possibilidades de
reprodução social nos territórios de favela, de suas unidades domiciliares de origem, em virtude
do consumo de crack. Depreende-se disso que a expansão do mundo do crime, considerando
tanto suas éticas, moralidades, condutas e também conflitos com as instituições de segurança
pública, vem esgarçando cada vez mais as condições de possibilidades de início da vida na ruas
para cada vez mais pessoas.

22

Trecho da música “Fórmula mágica da paz”, no álbum “Sobrevivendo no inferno”, de 1997.
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CAPÍTULO 5 – Política achada nas ruas

Quando eu conheci o MNPR, eu pensei assim: “O que é essa merda de
política?”. Eu só sabia dos governadores lá, presidente, senador que
estão lá. Mas para mim, eu nunca me interessei. Eu sempre pensei que
eles nunca trabalharam para nós, para a população da classe baixa.
Só trabalha na época da eleição, que eles vão lá para dentro da favela,
fazem churrasco, pedem votos: “Vou dar campo de futebol, vou dar
uma escola melhor, vou montar uma piscina ali na favela”. Eles
inventam mil e uma histórias. Mas ai foi quando eu vi falando de
política para população de rua: “Política pública para a população em
situação de rua”, tratamento digno nos albergues, um movimento que
está constituído nacionalmente: Então, espera aí, né? Vamos ver isso
direito! (Tiago, entrevista)
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Fluxos e oportunidades entre as ruas e as organizações sociais
Anderson Lopes Miranda foi um dos fundadores do MNPR, tanto na cidade de São
Paulo quanto nacionalmente, e também se destaca por ser um dos poucos que permaneceu
engajado ao longo de todo processo de mobilização. Como demonstrado no capítulo anterior,
passou a viver nas ruas ainda jovem, depois de percalços durante o período que ficou
institucionalizado em espaço para menores, sob a tutela do Estado. Logo que começou a ter a
rua como última alternativa de vida, obteve oportunidade de trabalho em um parque de
diversões que estava se instalando e precisava de mão de obra. No entanto, ao ser empregado,
percebeu que o regime de trabalho era análogo ao trabalho escravo: “O cara dava comida e 5
reais por dia. Você tinha que fazer os brinquedos, limpar o parque de diversões, cuidar de tudo”.
Depois de sofrer ameaças quando anunciou que iria embora, teve que ficar mais tempo no
parque até conseguir fugir do espaço.
Entre os anos 1994 e 1995, nas primeiras passagens pelos albergues da cidade de São
Paulo, recebeu convite para o evento “páscoa do povo da rua”, em que haveriam atividades
lúdicas destinadas às pessoas em situação de rua. O referido evento foi realizado pela OAF e
possibilitou que Anderson conhecesse os agentes que atuavam na organização. A partir deste
encontro, passou a participar ativamente da comunidade da OAF na baixada do Glicério. Sua
participação era cuidar do espaço, mas também fazia parte do grupo de música, que tocava na
rua e em outros eventos, como no natal.
Eu encontrei o pessoal da OAF cedo. A Ivete tinha medo de me colocar lá,
inclusive perguntando cadê minha mãe, se eu tinha mãe. Ai eu contei minha
história toda para ela. Ela me botou lá porque eu era "de menor" – ficou
preocupada de eu cair no mundo das drogas, do crime. Na comunidade a gente
fazia coral, música, grupo. Cantava, fazia grupo lá, abria a comunidade terça,
quinta e sábado. O povo tomava banho, tinha o fogão de lenha, a gente fazia
o chá, fazia alguma coisinha. Ai o povo ficava lá, falava, brincava, jogava
dominó na comunidade. Era tipo um centro de convivência, só que bem
pequeno, cabia umas 30 pessoas. A comunidade ficava no viaduto dos
estudantes, era o centro comunitário servo sofredor. Ai nas quartas feiras a
gente se preparava para ir para debaixo do viaduto [do Glicério]. Tinha uma
feira, ai a gente pegava o resto da feira que sobrava e fazia a sopa para o povo,
para nós. Era só um espaço, não tinha nada lá e ai a gente começou a construir
as coisas, fizemos e tocamos. Fazia a sopa para o povo, para nós. O povo ia à
feira ajudar a pegar as coisas, fazíamos tudo juntos. Não era feito “para”, era
“com” a gente. Então a gente fazia, distribuía, não tinha briga. (Entrevista,
Anderson, 2014)

Este espaço comunitário da OAF em São Paulo teve importância fundamental, na
medida em que oferecia estrutura de inserção operando junto com as pessoas em situação de
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rua. Nesse mesmo período já existia também o – anteriormente mencionado – Dia de Luta do
Povo da Rua. O dia de luta foi criado na virada para os anos 1990, por organizações que atuavam
com a população de rua, desde a época da gestão de Luiza Erundina (PT) na prefeitura de São
Paulo. Nessa época, segundo Anderson, o dia de luta acontecia em data escolhida pelas
organizações, mas sempre no mês de maio. Mas pondera também que a população de rua tinha
pouca participação na organização em si, quem organizava tudo eram as entidades, que faziam
todo o processo, desde convocar as pessoas até organizar o ato de rua: “A gente fazia umas
reuniões, participava, organizava, ia para luta, fazia manifestação, dava 2 mil pessoas. Mas
eram as entidades que mobilizavam. Fechavam os serviços de atendimento e mobilizavam para
a rua”.
No ano de 1997, Anderson começou a participar de algumas atividades do MST,
enquanto estava na rua:
O MST tinha uma sede que ele chamava a população de rua para se organizar
lá, no Brás, perto do metrô. Tinha um galpão enorme que eles faziam comida,
davam formação para a população de rua. Para quem quisesse ir para a terra.
Eu sempre botava meu nome, mas desistia. Eu acho que eu não sou da reforma
agrária, sou da reforma urbana. (Entrevista, Anderson, 2014).

Ele participava das atividades do MST e morava no albergue Arsenal da Esperança,
quando pode acompanhar e observar a criação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto –
MTST, em São Paulo, segundo ele, criado pelo MST para atender às demandas específicas no
contexto urbano:
O povo da rua que ia para o rural e não conseguia ficar, voltava para o urbano.
Ai o MST criou o MTST por causa da população de rua. Começou a ocupar a
cidade. Então a gente fazia formação, começamos a participar, ir às favelas,
chamar o povo, organizar, fazer ficha. Então daí que surgiu minha militância.
E é isso, fui me organizando. Eu vim daí. Foi aí que eu fui pegando a pegada
política. O Plínio de Arruda Sampaio ia dar formação para nós, falar o que é
conjuntura. E eu fui aprendendo essas coisas. (Entrevista, Anderson, 2014).

O MST é concebido por Anderson como uma escola de militância em que ele pode
aprender como mobilizar a base social do movimento, como fazer manifestações de rua. Mas,
posteriormente, acabou se afastando:
Um dia, como eu falava bem, os caras pensaram que eu era da Polícia Federal,
que eu estava infiltrado dentro do movimento. Os caras eram doidos. Como
eu sempre vestia terno, roupa que eu ganhava de doação, nunca usei muito
tênis, era sempre sapato. Então o povo achava que eu era da Polícia Federal.
Mas minha formação foi no MST: “Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho
na palha e o coração cheio de amor”. Foi essa base também que me deu
sustentação. (Entrevista, Anderson, 2014).
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Depois de sua passagem pelo MST/MTST, retorna à comunidade na baixada do Glicério
e se aproxima dos trabalhos iniciados na COPAMARE e começa a trabalhar nesta cooperativa
de catadores de materiais recicláveis. Trabalhou ao longo de dois anos, sendo uma das pessoas
que revezava o uso da carroça que foi comprada coletivamente pelos integrantes da cooperativa.
A partir de sua vinculação com a COPAMARE, participou também do início do Movimento
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR. Fez parte da diretoria da
cooperativa por algum tempo e chegou a atuar como conselheiro fiscal: “Como eu tinha rápido
pensamento, rápida visão, o povo foi e falou: - Não, o Anderson é o nosso coordenador, o
Anderson vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu fui assumindo algumas coisas”.
Depois deste período, Anderson foi andar o trecho e chegou a Belo Horizonte, onde
passou um tempo entre trabalhos provisórios e os albergues disponíveis na cidade. Naquela
época já existia o trabalho da pastoral do povo da rua de Belo Horizonte e Anderson teve a
oportunidade de observar um pouco do que ocorria por lá, em termos de organização da
população de rua: Haviam reuniões na “Comunidade Amigos da Rua”, espaço participativo em
que também era feito um almoço coletivo, dentre outras atividades. Aos domingos os
participantes da Pastoral abriam a casa e era possível tomar banho e encontrar os companheiros
de rua, que conversavam e participavam de reuniões. Anderson pondera que, em meio a suas
andanças, nunca perdeu o vínculo com as discussões sobre a vida nas ruas e pode conhecer
outra configuração que estava se definindo em Belo Horizonte.
Depois desta experiência em Belo Horizonte, Anderson retorna a São Paulo e volta a
participar na Comunidade do Servo Sofredor do povo da rua, da OAF.
Em 2000 a gente se organizou e em 2001 fomos para Brasília, na primeira
marcha. Eu já tinha ido para Salvador no trecho, sofri um acidente e voltei
para SP. Em 2001, eu participei do dia de luta que organizou nacionalmente a
primeira marcha a Brasília junto com os catadores. Tinha 1000 catadores lá
organizando e pessoas das ruas do Brasil inteiro. Foram as entidades também
que organizaram, conseguiram ônibus, fizeram tudo. Tinha muito ônibus. E
de lá a gente começou a criar autonomia, falou: “Não. Nós vamos fazer o
nosso fórum”. Mas isso durou pouco tempo e eu fui pra Salvador. (Entrevista,
Anderson, 2014).

No final do ano de 2001, Anderson chega a Salvador e conhece a comunidade da
Trindade23 e permaneceu em Salvador por volta de 3 ou 4 anos. Durante esse período conheceu

A Trindade é uma comunidade formada por Irmão Henrique “Peregrino”, um monge nascido na França e que
começou a morar nas ruas como forma de conhecer os problemas daqueles que assim viviam. Mudou-se para o
Brasil no ano 2000 e conseguiu ocupar uma igreja abandonada na Cidade Baixa, em Salvador, a chamada Igreja
da Trindade, com a intenção de ser um espaço de referência e prestar auxílio às pessoas em situação de rua.
23
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Maria Lúcia e demais pessoas que, mais tarde, também integrariam o MNPR. Anderson faz
questão de afirmar que nunca saiu completamente do “trecho” e continuava esporadicamente
fazendo viagens, como para Brasília e outros lugares, sempre a pé. Em 2004 Anderson volta a
São Paulo, novamente para as ruas, exatamente no período em que ocorreu o Massacre da Praça
da Sé:
No momento do Massacre já existia o fórum da população de rua. Teve o dia
de luta em maio (foi o último dia de luta que as entidades fizeram) e a gente
começa a criar o nosso próprio fórum. Ali por junho a gente sai da casa de
oração, e começa a se organizar. A gente usava o espaço da casa de oração,
mas quem organizava éramos nós, não as entidades. Ai a gente criou esse
grupo que organizava o Fórum, eram umas 11 pessoas. E era esse grupo que
fazia tudo: preparava, acolhia, fazia pauta, mandava ata, arrumava café, as
coisas todas. A gente começou a organizar. Ai houve o Massacre da Sé em
agosto e a gente criou o movimento. Formamos um Fórum, e ele foi
legitimado. Isso foi antes do lixo e cidadania. Em setembro de 2004. No
festival lixo e cidadania, todo mundo lá no festival ajudou e a gente organizou
o movimento. Preparamos uma carta, em 2005 nós lançamos de verdade o
MNPR. Ai nesse período a Pastoral e outras entidades ajudaram a gente a se
reunir em Belo Horizonte. Veio um projeto do MDS já, porque a gente
provocou o ministério e eles deram recurso para organizar a associação dos
catadores e para população de rua também. Ai a gente começou a participar
dessas reuniões em BH, tinha um grupinho e começamos a organizar.
A primeira coisa depois de 2004, quando a gente criou o movimento, foi criar
o Fala Rua. A gente criou o Fala Rua, na rua. A plenária Fala Rua era uma vez
por mês e o Fala Rua, na rua, era quinzenalmente. Um deles era na casa de
oração, o outro a gente escolhia um espaço, a Associação Minha Rua Minha
Casa emprestava a carretinha que eles tinham. Uma carrocinha de som. E a
gente ia para a rua fazer atividade cultural, lúdica, cantar rap, essas coisas. A
gente começou a fortalecer o movimento assim em São Paulo. A gente lança
também o natal solidário, que está fazendo 10 anos esse ano. A gente começou
a fazer o natal solidário, pedimos a prefeitura a autorização, colocamos um
palquinho na Praça da Sé, não tinha som, não tinha nada. Colocamos uma
caixa de som, microfone, o pessoal ajudou e a gente foi fazendo. E ai nós
começamos a dizer que quem pautava as questões da população de rua era a
população de rua e que as entidades tinham que pautar as questões das
entidades. (Entrevista, Anderson, 2014).

Como já apontado anteriormente, o inicio da organização em São Paulo e Belo
Horizonte demonstra que, se de um lado temos a experiência de vida na rua sendo
constantemente exaltada, de outro, sua existência produz ecos que instigam a intervenção de
organizações que apostam na produção de apoio e associações específicas com pessoas em
situação de rua. Se em São Paulo existiu um papel muito marcado inicialmente pela OAF – e
posteriormente outras organizações – e em Belo Horizonte, a Pastoral do Povo da Rua. Esta
lógica se reproduz também em outros locais, em que organizações como o Conselho Regional
de Psicologia, Ministério Público de alguns Estados, Defensorias Públicas ou mesmo
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instituições que oferecem serviços à população de rua, como os CENTROS POP, passam a ter
papel importante na articulação e mobilização no que diz respeito à defesa dos direitos da
população de rua.
A importância dessas alianças já foi abordada anteriormente, especificamente no
trabalho de Anker (2008) sobre a criação de uma “organização de usuários” na Dinamarca. O
autor argumenta que a existência de aliados influentes constitui parte importante da estrutura
de oportunidades políticas, em que pessoas que não fazem parte diretamente da organização,
colaboram diretamente em sua criação e manutenção, a partir da intervenção de profissionais
que trabalham nos equipamentos de atendimento institucional, muitas vezes inspirados por
ideais de democracia, participação, empoderamento, protagonismo e preocupação social com o
segmento.
O quadro apresentado por Anderson aponta para processos em que um pequeno grupo
de pessoas em situação de rua, que participava de diversas atividades com entidades que
auxiliavam no debate sobre o tema em São Paulo, começam, paulatinamente, a apropriar-se de
certos recursos para ensejar uma organização que se pretendia própria da população de rua. À
época, a cidade de São Paulo se destacava pela existência de diversas entidades e espaços de
discussão sobre o tema. Enquanto aquele grupo de pessoas em situação de rua pretendia
organizar espaços próprios em que exercessem maior protagonismo sobre as pautas debatidas
e suas ações
O contato com organizações sociais de cunho reivindicatório se deu principalmente no
contexto de vida na rua e geralmente se relacionam com a busca por resolução de problemas e
alternativas de ordem prática, voltados ao atendimento de alguma necessidade imediata. Isso se
dá através de vinculações esporádicas a organizações de luta por moradia do movimento semteto24, experiências localizadas com o movimento sem-terra25, desenvolvimento de trabalho em
cooperativas de catadores de materiais recicláveis, e, mais substancialmente, através da
participação em espaços de atendimento institucional/caritativo – como no caso da comunidade
do servo sofredor da OAF.
Dentre as pessoas entrevistadas, é frequente o trabalho com materiais recicláveis,
sobretudo de forma independente das cooperativas. Mas há casos como o de Anderson, que
trabalhou na CATAMARE; Elizângela e outras pessoas (fundadores do MNPR em Belo

24

Péchu (1996) chama atenção sobre como os movimentos sem-teto na França eram dirigidos principalmente por
lideranças que não eram demandantes de moradia, mas militantes profissionais, com trajetórias pessoais distintas
daqueles que frequentemente se constituíam como requerentes de habitação.
25
O chamado “Rururbano” do MST, o acampamento Dom Tomás Balduíno.
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Horizonte) que acompanharam o início da organização da ASMARE. Por outro lado, Samuel
(BH) – como Anderson – presenciou as movimentações do MST em São Paulo com o projeto
do “Rururbano” convocando a população de rua nos albergues para fazer parte de
assentamentos e acampamentos26, ainda que não tenha constituído uma relação direta com a
organização. Já Maria Lucia e Leonildo tiveram também passagens por movimentos de luta por
moradia e participaram de ocupações de prédios.
Talvez seja possível afirmar, a partir das reflexões de Justo (2008), que o MST, MTST
e as cooperativas de catadores de materiais recicláveis se constituíram como alternativas
possíveis de organização e demanda por direitos, mas, sobretudo, como possíveis alternativas
de vida para as pessoas em situação de rua. Contudo, é possível deduzir que as pessoas em
situação de rua que se comprometeram de forma mais intensa com essas causas passaram a ter
reivindicações mais específicas, visto que esses movimentos têm agendas que não estão
necessariamente conectadas com todas demandas que, posteriormente, foram desenvolvidas na
mobilização do MNPR27. Esse fato pode ser melhor explicitado a partir de uma conversa que
tive com Tiago, após um evento de Direitos Humanos em São Paulo. Ele havia acabado de falar
em nome do MNPR para uma plateia diversa, em que organizações que atuavam em causas
distintas se queixavam sobre a política de Direitos Humanos e as demandas que gostariam de
ver atendidas. Ele foi o último a falar, e, em seu pronunciamento, indagou que se todos aqueles
movimentos e organizações presentes estavam avaliando que a política de direitos humanos ia
mal, o que se poderia dizer sobre a avaliação por parte das pessoas em situação de rua?
Após o evento, comentei que achei sua fala curiosa. Ao refletir sobre a questão, me disse
que o MNPR trabalha com as questões mais cabulosas que tem. Segundo ele, a pessoa que está
na rua e tem uma organização um pouco melhor de sua vida, pode estar precisando apenas de
um lugar para morar. Neste caso, pode procurar o MTST. Se a pessoa precisa de um trabalho,
pode procurar as cooperativas de catadores. Se quiser trabalhar na terra, pode buscar o MST. A
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Ainda que nenhum dos dois tenham de fato partido para a zona rural.
Como ressaltado anteriormente, as primeiras iniciativas de organização do trabalho de reciclagem (como a
COOPAMARE em São Paulo e a ASMARE em Belo Horizonte) foram desenvolvidas com os chamados
“catadores de rua”, ou seja, pessoas que viviam nas ruas e tinham contato com organizações (como a OAF) que
apoiaram o desenvolvimento dessas iniciativas. É notável que a organização das primeiras cooperativas e
posteriormente do Movimento Nacional dos Catadores teve relação direta com a organização de pessoas em
situação de rua. Por sua vez, o surgimento do Movimento Nacional da População de Rua guarda conexão direta
com o movimento dos catadores, constituindo-se como organizações “irmãs”, que até hoje possuem vínculos
estreitos de proximidade. É importante notar também que, apesar da frequente relação apriorística produzida entre
a população de rua e os sem-teto, tais organizações não são intimamente conectadas por vínculos históricos de
parceria, apesar de manterem relações de solidariedade e até mesmo de parcerias circunstanciais.
27
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partir destes exemplos, me colocou a seguinte questão: “Quem sobra para se organizar no
MNPR?” E imediatamente respondeu:
O cara que vai se organizar no MNPR é aquela pessoa que está na situação
mais dramática de vida. É o noiado, o alcoólatra, o cara que às vezes já não
consegue mais trabalhar, que “tirou cadeia”, doente mental, gente que não tem
mais ninguém, que perdeu a família, que depende de albergue, sopa, que está
todo traumatizado, perdeu a autoestima, às vezes tem depressão. Enfim, é
aquele cara que tá no maior ‘veneno’ mesmo. (Caderno de campo, São Paulo,
2014).

O que se torna perceptível, portanto, é que o engajamento de pessoas em situação de rua
é atrelado a processos de formação de outros quadros institucionais de inserção social, quadros
absolutamente marginalizados frente os modelos de inserção idealizada. Ao mesmo tempo, os
percursos sociais dos porta-vozes do MNPR acenam para o fato de que a produção destes
quadros está intimamente ligada à presença de entidades sociais formadas por
colaboradores/apoiadores que investiram no processo de organização de pessoas em situação
de rua.
Frequentemente, a socialização familiar primária é marcada por situações de abandono;
morte de familiares, perda de vínculos em virtude da situação econômica ou desentendimentos,
orfandade e institucionalização. Por vezes, a criminalidade se torna uma alternativa econômica,
alguns passam pelo sistema prisional. Há casos em que a vida na rua se inicia desde cedo, ainda
quando menores de idade, para outros, acontece de forma mais tardia, durante período da vida
adulta. No aspecto da formação escolar, a maioria das pessoas tem baixa – ou mesmo nenhuma
– escolarização, raramente completaram o ensino fundamental, muito menos o ensino médio (e
no caso daqueles com formação escolar mais avançada, frequentemente não chegam a terminar
o ensino médio28). O abandono escolar é frequentemente acompanhado da necessidade de
trabalhar. Por sua vez, as atividades desenvolvidas são principalmente trabalhos informais,
sazonais, bicos ou mesmo no exercício de atividades ilegais.
Complementarmente, percebe-se também que a experiência de rua é marcada pela
flexibilidade de fronteiras e atravessamentos que dinamizam oportunidades para além deste
quadro de marginalidade social. Trata-se de elementos que demonstram que a rua não deve ser
compreendida segundo um espaço estanque e definitivo, que encerra outras experiências sociais
dos indivíduos, mas que embaralha percursos entre instituições, diversas entidades de
atendimento, trabalhos sazonais, diversas formas de habitar, produzir permanências,
28

No decorrer do texto explicitarei a relação do engajamento militante com a produção de iniciativas para retomar
o estudo formal e a busca por outras formações e saberes específicos.
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deslocamentos e formas de fixação dispersas no tempo. É neste contexto que as rupturas
evidenciam alternativas frente a condições de vida projetadas idealmente, tais como o acesso
ao domicílio e o emprego fixo ou a manutenção de vínculos familiares.
O conteúdo das narrativas demonstra os diversos fluxos e atravessamentos marcados
por escolhas condicionadas ao contexto estabelecido. É nesta circunstância plural que são
narradas experiências interpretadas como aquelas que tiveram particular importância para
transformar a percepção dos interlocutores sobre o contexto de suas vidas. Trata-se de situações
apontadas como daquilo que, em contexto avaliado como desfavorável, revela limites sobre o
que pode ser tolerado, o que é intolerável e quais as oportunidades de intervenção em jogo. A
seguir, tentarei demonstrar alguns destes limites.

Sofrimento como força para ação
Certa vez, estava conversando com Elizângela antes do início de um evento em Juiz de
Fora, Minas Gerais. Questionei se ela havia dormido bem no hotel em que ficou hospedada e
ela enfatizou que havia dormido muito bem, pois estava sozinha no quarto. E então me explicou
que até hoje, mesmo depois de obter uma moradia, continua tendo dificuldade de dormir na
companhia de outras pessoas em um mesmo ambiente. Segundo ela, esse era um dos traumas
que ela havia “ganhado de presente da rua”. Ela me disse que, depois de tantos anos na rua,
todo mundo desenvolve algum tipo de trauma:
Até hoje eu tenho esse trauma. Se você ficar em pé perto de mim, quando eu
estiver dormindo, eu acordo na hora. Eu costumo falar para os meninos que
quem sai da rua, mesmo que seja depois de anos, nunca sai sem algum trauma,
nunca. Alguma coisa ele leva de presente. E eu levei essa desconfiança,
qualquer coisinha eu to acordando, não quero nem saber. Quando eu dormia
na rua eu dormia com uma peixeira cabo branco, demorei uns dois anos e meio
até conseguir parar dentro da minha casa, porque eu tinha muito medo.
(Caderno de campo, Juiz de Fora, 2015).

A situação de rua é retratada como local em que se acumulam traumas e sofrimentos,
espaço social que demanda a incorporação de outro ethos. Tal compreensão é latente em
afirmações sobre o momento em que a pessoa afirma ter a necessidade de incorporar diversos
aprendizados: “As malandragens da rua”, “aprender a viver”, “aprender a se defender” e
“aprender a confrontar”. Essa aprendizagem e incorporação de saberes se deve
substancialmente à necessidade de gerir os diferentes impactos de toda sorte de problemas e
ameaças vivenciadas na experiência de rua.
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Estas experiências são relatadas a partir de um vocabulário variado. Por vezes, referemse a riscos, ameaças, traumas, sofrimento, realidade e dor. Retratadas como situações que, em
determinado momento, avalia-se terem chegado ao limite daquilo que seria possível suportar.
Estas experiências são indicadas como aspecto central que aciona a vontade individual de
denunciar e transformar a própria vida e das demais pessoas em situação de rua.
Em estudo sobre as transformações dos significados sintetizados no conceito de trauma
e a politização da condição de vítima, Fassin & Rechtman (2009, p.276) afirmam que a
“verdade do trauma” não está necessariamente na psique, no cérebro ou na mente, mas na
economia moral das sociedades contemporâneas. A ideia de trauma – dentre outros termos
frequentemente associados – aparece enquanto forma de comunicar determinados danos,
produzir denúncias, apontar fatos compreendidos como injustos, imorais ou violentos.
Produção de um vocabulário que permite a exposição de eventos dramáticos nas histórias
individuais e coletivas. Dito de outra maneira, possibilita produzir discursos sobre a violência
no mundo, de modo particular.
Maria Lucia, uma das fundadoras do MNPR em Salvador, conta que seu ponto
culminante para a organização política ocorreu em virtude de situação desencadeada por ação
da prefeitura da cidade. Evento que se tornou central na articulação dos motivos que
desencadearam o que se refere como revolta e sua vontade de lutar por justiça e intervir no
contexto, em Salvador:
Quando eu estava na rua, eu comecei a questão política, mesmo sem entender
a questão política. O que aconteceu foi o seguinte: teve certo dia que nós
estávamos lá na Fonte Nova, chegou uma turma e disse assim: - Poxa, a
UNIMAR (supermercado) jogou um bocado de coisa no lixo. Eles tinham
feito uma faxina e jogaram um monte de coisa fora. E quando a UNIMAR
dispensava coisa, era muita coisa! A gente foi até lá, arrumou uma carreata e,
realmente, tinha iogurte, fruta, carne, um bocado de coisa! O lixo estava
maravilhoso! E ai foi muito legal. Nós pegamos um monte de coisas, fizemos
uma festa. Fizemos logo um sobe-desce, que é um tipo de cozido que a gente
fazia. Outros foram correr atrás de goró, conseguimos duas garrafas de goró.
Então foi uma farra nesse dia. Tinha comida para pelo menos uma semana.
Íamos ficar tranquilos, sem precisar pedir, sem precisar correr atrás de nada,
tinha suficiente para segurar para todo mundo por um tempo.
Só que quando foi de madrugada, chegou o carro da prefeitura. E aí quando
eles chegaram, a gente acordou debaixo de chute. Eles pegaram toda aquela
comida e saíram detonando, chutando, fizeram uma fogueira e queimaram
documento, colchão, várias coisas. Botaram a gente dentro de uma kombi e
nos levaram para o Galpão da Leste. O Galpão da leste era um tipo de depósito,
um armazém sem o mínimo de estrutura que eles pegavam todo mundo na rua
e jogavam lá dentro. Como se fosse um albergue, só que não tinha cama, não
tinha nada. O banheiro era sujo, era tudo horrível. Nós não queríamos ficar lá,
então no outro dia a gente fugiu. A gente acordou, pegou nossas cachaças,
viemos “estourando”, xingando a prefeitura até umas horas.
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Mas além de xingar, eu estava pensando naquilo tudo. Acho que foi a primeira
vez que eu consegui perceber o preconceito, desprezo e a injustiça. Acho que
foi ali que para mim foi um divisor de águas. Naquele momento que eu [pausa]
Deu aquela [pausa] Parou de ser brincadeira, sabe? Parou de ser farra e
começou a se transformar em alguma coisa mais séria. (Entrevista, Maria
Lúcia, 2015).

Maria Lúcia se revoltou frente situação compreendida como injusta, na medida em que
avalia que os agentes da prefeitura não tinham o direito de cometer aquele ato, tanto no que diz
respeito à forma truculenta da abordagem, como na destruição de seus pertences. De modo
semelhante aos exemplos de Moore Jr. (1987, p.21) em seu estudo sobre a injustiça, aquela
circunstância desperta a ira frente à violação das normas sociais vigentes. Ainda que a norma,
neste caso, seja também objeto de disputa das perspectivas em jogo.
A situação narrada por Maria Lúcia é representativa de muitas cenas semelhantes. No
entanto, é difícil transmitir ao leitor o tom de sua declaração. Mais do que a verificação da
injustiça, trata-se de um discurso que se esforça por revelar o conteúdo perverso de
determinadas ações. Aquilo que ultrapassa todos os limites do que poderia ser aceitável e que
se verifica em atos avaliados como cruéis, por parte de agentes que tem o poder de cometer
estas práticas.
Durante o mês que passei em São Paulo, todos os dias, íamos a uma praça perto da sede
do MNPR. Nesta praça, havia um local a que se referiam como a maloca do tiozinho. O tiozinho
era um senhor mais velho, de barba e cabelos brancos, de baixa estatura e que andava de modo
arqueado. Ele morava bem no meio da praça, em uma maloca que mais parecia um monte de
entulho. Em uma segunda observação, percebia-se que a maloca era como uma caverna. Era
possível identificar onde estava sua entrada, mas, difícil de compreender como a maloca se
mantinha de pé.
Os participantes do MNPR em SP conheciam o tiozinho e o viam praticamente todos os
dias. Os relatos indicavam que ele era muito querido no bairro. Contaram-me que ele acordava
todo dia muito cedo e ia à feira para comprar cigarros Eight e revender. Depois da feira, assim
que o sol amanhecia, moradores do bairro o pagavam com dinheiro para ele cuidar de seus
cachorros e levar para passear. Muitas vezes eu mesmo o via limpando a praça, principalmente
ao redor de sua maloca. Soube também que os porteiros dos prédios ao redor o autorizavam a
pegar água dos condomínios. Enfim, era uma pessoa considerada com boa convivência no
bairro, que despertava solidariedade de vários moradores dos prédios e que não perturbava
ninguém.
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Certo dia o tiozinho veio se queixar para os militantes do MNPR que a guarda municipal
havia reclamado de sua presença na praça e que o ameaçaram de que na semana seguinte sua
maloca seria recolhida pelos agentes de limpeza urbana do município, com o caminhão
apelidado de cata-tralha. A forma como me contavam, demonstrava semelhante tom de revolta
relatado também por Maria Lucia:
Será que ninguém percebe que o tiozinho já está fodido? O cara velho,
morando nessa maloca na rua, conhece todo mundo aqui! Todo mundo
respeita ele, ajuda com a água, dá serviço para ele, ele não incomoda ninguém!
Vai tirar daqui por quê? Porque a maloca é feia? Se tá achando a maloca feia,
imagina como é morar lá dentro? Daqui a pouco os GCM (Guarda Civil
Metropolitana) tiram tudo dele e ele fica sem nada. Se tá achando ruim ele
morar no meio da praça, por que não dá uma casa para ele? Ninguém vai dar
uma casa para ele. Ele vai continuar morando na rua, só que sem as coisas
dele, sem poder se organizar, sem trabalhar, tendo que pedir ou roubar.
(Caderno de campo, São Paulo, 2014).

A noção de economia moral, tal como desenvolvida por Thompson (1998, p.152), ajuda
a refletir a que ponto pode chegar a ofensa e o ataque a determinados valores e códigos de
conduta comunitários, de modo que as pessoas se insurjam frente ao escândalo a que são
submetidos e sobre os quais se sentem vítimas. As queixas populares nos “motins da fome” no
processo de industrialização na Inglaterra “[...] operavam dentro de um consenso popular a
respeito do que eram práticas legítimas e ilegítimas na atividade do mercado, dos moleiros, dos
que faziam pão, etc.” (THOMPSON, 1998, p.152). O escândalo causado por determinados atos
se dá justamente pela existência de uma visão consistente daquilo que é compreendido enquanto
código ou conduta desejável a ser aplicada. Situações em que os consensos a respeito do bem
estar público e as normas de convivência são frontalmente atacados, segundo avaliação daquilo
que é bom e mau, justo e injusto, certo e errado.
No caso das experiências que acompanhei ou que me foram narradas, esta ofensa é
retrada com base no reconhecimento de grande disparidade de poder entre as pessoas que vivem
nas ruas e os agentes que atacam e desestruturam aquilo que é considerado como a última forma
de tentar sobreviver em contexto completamente desfavorável. As dificuldades de sobreviver
na rua tem relação direta com as políticas de gestão das cidades, que criam diversos
impedimentos e até mesmo os ataca de forma violenta, destruindo os parcos objetos que
possuem, impedindo a ocupação do espaço público – quando muitas vezes isso é tudo que restou
– e obrigando-os a abandonarem a cidade em que se encontram. É o apontamento desta
desproporcionalidade que configura a maior ofensa, percepção de injustiça e crueldade.
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Entre a rua e o albergue
O caso de Maria Lucia articula dois polos importantes que são enunciados para deflagrar
as situações de violação sofridas pela população de rua. Primeiramente, trata das violações
ocorridas nas ruas, por parte de agentes de instituições públicas que impedem ou tentam
dificultar ainda mais sua existência e sobrevivência nas ruas. Em segundo lugar, fala dos
“espaços de acolhimento”, por vezes chamados de “abrigos”, “albergues” ou “galpões”, assim
como toda ordem de espaços destinados ao atendimento a pessoas em situação de rua, que
historicamente se constituíram enquanto locais em que ocorre grande parte das violações de
direitos humanos que sofrem.
As pessoas em situação de rua acabam desenvolvendo grande conhecimento dos
equipamentos destinados a eles. Muitas vezes, através de colegas encontrados na estrada, ficam
sabendo de histórias de albergues em locais próximos de onde estão ou para algum lugar que
pretendem ir e assim vão mapeando os espaços existentes e produzindo vivências que são
passadas em conversas e relatos, como pude perceber através de diversas entrevistas.
As narrativas muitas vezes relatam reencontros de pessoas que se conheceram em outra
cidade e que ocasionalmente passam pelos mesmos espaços de acolhimento. Um caso curioso
foi que Samuel e Anderson não se conheceram enquanto estavam em situação de rua, mas, certa
vez, em atividade do movimento em Brasília, foram para um albergue em que os dois já haviam
passado antes, como me relatou Samuel:
Um dia eu e Anderson estávamos em Brasília e fomos para um albergue.
Chegando lá o cara [funcionário do albergue] falou: “Tem umas
correspondências para você ai”. Nós fomos lá para dormir e tinha
correspondência para o Anderson. Ele já tinha passado lá, colocado o albergue
na justiça, uma pá de B.O., procurou defensoria. E eu já tinha morado nesse
mesmo albergue em Brasília. E nós voltamos para dormir lá de novo, uns anos
depois, foi pelo meio do ano, em 2009, tava fechando o decreto e nós fomos
dormir lá. (Entrevista, Samuel, 2015).

Durante todos os anos de trabalho de campo esse tipo de situação ocorreu inúmeras
vezes e pude presenciar muitas trocas de impressões sobre os albergues espalhados pelo Brasil
e sua avaliação por parte das pessoas em situação de rua. Fato semelhante ocorreu quando estive
em Juiz de Fora para acompanhar atividades dos militantes de Minas Gerais. Cheguei na
rodoviária da cidade acompanhado de Samuel e Elvis e fomos recebidos por Márcio, liderança
da cidade, junto com Denis, militante da cidade de Governador Valadares. Eles estavam
acompanhados de um senhor com postura policialesca, trajado com um colete da prefeitura da
189

cidade. Fomos até o estacionamento e chegamos a uma Kombi do albergue da cidade e que nos
transportou por todos os trajetos que fizemos ao longo da estadia.
Instantaneamente me chamou atenção que dentro da Kombi havia uma grade de ferro
que nos separava do banco da frente. Não era a primeira vez que andei em um carro desse tipo,
mas já tinha algum tempo que não entrava em um. Depois da atividade que havia no dia,
voltamos à Kombi e nos direcionamos até o albergue, onde pegaríamos roupa de cama e
marmitas para então irmos até o lugar em que pernoitamos. A Kombi parou em frente ao
albergue municipal e assim que descemos pudemos ver a fila que se acumulava e a porta
principal, além de outra grade de ferro que separava os trabalhadores dos usuários do serviço.
A grade da Kombi, a grande do CENTRO POP mais as outras do albergue me fizeram puxar o
assunto com os colegas. Disse para eles o quanto aquelas grades todas me deixavam aflito,
mesmo nunca tendo pernoitado em espaços de acolhimento, nem mesmo na prisão. Samuel
prontamente comentou que sentia o mesmo e tem “alergia a grade e fila”.
Voltamos todos para a Kombi, munidos das quentinhas e cobertores, mas o assunto se
estendeu ao longo do percurso até o espaço da Secretaria Municipal de Esporte da cidade, onde
ficaríamos em uma espécie de alojamento para atletas: um quarto com banheiro, de
aproximadamente 3m², equipado com 3 beliches e um armário. Ao longo do caminho, o
motorista parecia interessado na conversa, mas não se pronunciou, enquanto criticávamos
abertamente as instituições totais e o desconforto com as grades. Em determinado momento o
motorista comentou que a grade estava frouxa, pois um usuário estava descontrolado e tentou
arrebentá-la. Em seguida, Denis comentou que isso não aconteceria caso ninguém tentasse leválo para o albergue contra a vontade do sujeito. Enquanto concordávamos e riamos da situação,
o motorista, reticente, afirmou: “É verdade”.
Ao chegarmos ao quarto, fomos comer a marmita, enquanto, aos risos torcíamos para
que a comida não estivesse azeda, visto que esta é a fama da comida de albergue. E de fato não
estava inteiramente azeda, mas já apontava os primeiros sinais de que iria estragar. Ou seja,
havia um cheiro desagradável que tornava difícil dizer se a comida ainda estava boa ou não,
mas comemos assim mesmo. Durante o jantar, o assunto continuou. Conversamos sobre as
histórias da rua, do trecho e as experiências albergais de cada um. Contaram-me várias situações
sobre os espaços em que passaram: os albergues que não acolhem pessoas de fora do município,
aqueles que são sujos ao ponto de ser preferível ficar na rua, às vezes em que o albergue recolhe
os pertences na entrada e eles desaparecem ou são jogados fora, o abuso de autoridades por
parte dos educadores sociais, os lugares religiosos em que é necessário dizer “amém” para
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entrar, para comer, para tomar banho e dormir, os lugares que servem comida estrada, as sopas
ralas, sopa de osso e todo tipo de regra institucional avaliada como absurda. Já estávamos
deitados, prontos para dormir com as cobertas numeradas da instituição, quando Samuel
finaliza: “Esses espaços são uma tristeza. Não há a menor chance de ajudar ninguém a se
recuperar dessa maneira”.
Muitas pessoas recorrem aos albergues na tentativa de sair das ruas, mas quando chegam
aos espaços, acabam voltando para a rua em virtude dos problemas encontrados no albergue.
Foi o caso de Tiago, por exemplo. Em certo momento ele entendeu que o albergue poderia ser
uma alternativa para manter-se afastado do crack e continuar trabalhando no CEASA, pois
havia um albergue perto do trabalho e isso o afastaria do consumo de crack na favela do nove.
No entanto, ao chegar ao albergue, percebeu que a rotina da instituição impediria que ele
trabalhasse:
Nesse albergue tinham coisas que eu não aceitava. Não aceitava aquelas regras
que eles botavam para nós. É só não! “Você não pode isso, não pode aquilo”.
Como você não pode fazer nada disso? O negócio é feito para você, mas tem
esse monte de impasse? Então eu parei para pensar: Eles tem um negócio que
é para nós, mas que não é para nós acessarmos. Só está lá para falar que é para
nós, não é para a gente entrar. Ai quando eu falei isso para a mulher lá ela
perguntou: “Mas como não é para vocês entrarem se é feito para vocês?”. Eu
falei: “Não é feito para nós, porque a gente não pode entrar se tiver bebido,
não pode entrar se tiver usado droga, não pode entrar se tiver com alguma
coisa dentro da bolsa. Mas agora você me diz, se é feito para morador de rua,
para gente que sabe que usa drogas, então quem é que vai acessar aqui? Não
são essas pessoas?”.
Ali eu já comecei na briga, nessa primeira discussão com elas. Depois era a
coisa do horário que tinha que dormir, era o horário que não podia isso, aquilo.
E eu trabalhava no CEASA, numa firma mesmo, entendeu? Eu não era
registrado, mas trabalhava na firma, tinha serviço garantido lá. Mas o horário
que eu tinha que cumprir no trabalho não era o horário que eu poderia almoçar
no albergue, não era o horário do café, nem para sair, porque tinha o horário
de sair do albergue e eu precisava sair mais cedo para trabalhar. Então estava
me impedindo de algumas coisas. A própria rotina do albergue me impedia de
trabalhar. Então o que eu fiz? Vou ter que ficar na rua mesmo. Só que você
ficando na rua você não tem onde tomar um banho direito, você não tem onde
dormir direito, acordar direito. No fim eu tive que abandonar tudo mesmo e
fui viver para a droga. (Entrevista, Tiago, 2014).

No entanto, mais do que viver para a droga, a rua também é um espaço de outras tensões,
inclusive problemas que acontecem internamente entre grupos que convivem comunitariamente
nas ruas. Foi o caso de um desacerto que Tiago teve com algumas pessoas da maloca que ele
vivia:
Deu uma treta na maloca que eu comecei a morar. Eu não morava em maloca
antes, não gostava de maloca, porque só dava treta. Sempre ouvia isso e era
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assim mesmo. Só que na maloca você tem como deixar suas coisas, tem lugar
para guardar, tem uns lados bons que a maloca te favorece, mas tem as coisas
ruins. Mas ai eu fui pra maloca, já conhecia o povo, comecei a morar, mas
como você sabe, droga, álcool, noites sem dormir, ninguém tá em boa
consciência. Ninguém está raciocinando muito direito, ninguém pensa duas
vezes, qualquer negocinho vira uma tempestade! Qualquer briguinha de uma
simples palavra errada com um colega virou um balaio de gato, tomei facada,
o outro tomou facada, quase morri. Por conta dessas facadas eu fiquei todo
traumatizado, porque foi uma na costela ai eu não conseguia mexer o braço e
outra na perna, quase pegou num nervo, fiquei com medo de que não ia mais
conseguir andar. Ai teve esse trauma, fiquei pensando que ia ficar com um
monte de lesão. Mas ai fui pra Osasco, fiquei na rua lá e me recuperei bem,
graças a deus, fiquei uns dois meses dormindo na rua lá, ficava com a minha
mulher, arrumava um cantinho lá, ajeitava as coisas, acordava, arrumava tudo
e saia, depois de noite a mesma coisa. (Entrevista, Tiago, 2015).

Rosangela viveu impasse semelhante, o momento em que ficou acompanhada de
crianças nas ruas não durou muito e logo começou a conhecer outras pessoas nas ruas. Sua
situação se tornou particularmente delicada, em sua própria reflexão, em virtude do fato de ser
“mulher na rua”, pois rapidamente isso chama atenção de homens adultos que também estão na
rua, por vezes em busca de relacionamento, mas também sempre há o risco de desencadear uma
situação de violência sexual. Aos poucos, o primeiro momento na rua foi se transformando
radicalmente em uma situação absolutamente perigosa. A partir dos novos conhecidos,
Rosangela passou a frequentar mais o centro da cidade de Vitória. No entanto, o centro da
cidade tem suas particularidades.
No centro da cidade não tem esse “negocinho”. Lá é maldade mesmo! Lá eu
aprendi o que é a rua de fato. Quando eu fui para o centro eu vi de tudo, era
“pauleira” mesmo. Ver cara dando facada no outro, roubar pedra do outro e
sair na porrada. No centro você vê maldade, maldade mesmo. Teve uma vez,
ali atrás da rodoviária, ficava o pessoal ali fumando. Tinha um cara comigo,
ai chegou outro e disse assim, “pô, vamo ali dar uma” e a gente foi. Descemos,
o cara pegou a pedra e falou para o outro, “toma, você vai fumar uma pedra
inteira, essa daqui é só sua”. Ai ele me deu outro pedaço. Eu to fumando, já
bate aquela “nóia” normal da pedra mesmo, ai o cara acendeu, fumou, quando
ele deu uma o outro foi, sacou a arma e deu na testa do cara! Assim, do meu
lado. Ai eu, fiquei assim, "caralho veio" e o cara:” não, fuma sua parada ai, a
treta é com ele, ele que me deve. Pode fumar a sua ai”. Como é que fuma
aquela porra? Meu coração disparado, minhas pernas tremendo: “deixa eu ir
embora? deixa eu ir embora?” e ele "não, você vai fumar sua parada ai, vai
fumar!" E eu fumava. Cada vez mais você fumando e entrando mais na
loucura. Fora muitas outras tretas de sair com cara para fumar e o cara me
levar para o meio do matagal, entendeu? Chegar lá rasgar minha roupa, querer
me violentar, me batendo, tentando me violentar. (Entrevista, Rosangela,
2014).
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O centro da cidade se revelou um espaço particularmente perigoso para Rosângela,
principalmente em virtude dos estupros que sofreu na rua:
Eu fui violentada por três vezes. Uma vez por 4 caras, então tipo assim, eles
vieram para barbarizar mesmo, barbarizaram. O foda é que um dos caras era
o meu companheiro, veio ele e mais três. Era companheiro na rua, a gente
estava junto, ai terminou porque assim, não dá pra ter relacionamento na rua,
envolvido com droga então. E você ter que aguentar tudo aquilo ali, aguentar
calada, o caras barbarizar mesmo. E chegar no outro dia você ter que olhar
para aqueles caras ali e nada aconteceu, nada aconteceu. Cada dia para uma
mulher na rua, assim, é uma sobrevivência filha da puta mesmo. (Entrevista,
Rosangela, 2014).

Mas se por um lado à vida nas ruas era absolutamente difícil, os espaços de acolhimento
não ofereciam uma alternativa, pois também se tratava de espaços de grande risco de violência,
alem das regras que pareciam absurdas e a falta de autonomia para organização da própria vida
e rotina cotidiana:
Eu sempre tive problema nos espaços, sempre fui rebelde, tinha umas regras
que até dava para cumprir, mas tinha umas coisas que não dava. Dentro do
próprio espaço os educadores iam à noite ao quarto das mulheres para meter,
entendeu? Quarto com 5, 6 mulheres, chegavam dois ou três assim "Olha,
vocês vão ter que me dar, se não me der vocês vão perder a vaga, vou pegar
vocês lá fora porque a gente sabe onde vocês ficam, vou te quebrar lá fora."
Ai fazia aquela putaria assim. E tinha aquelas que cediam porque sabia que lá
na rua era pior! Entendeu? Ai se sujeitava a isso. Mas eu era muito frenética,
eu não queria mesmo: 10h você tem que entrar. Deu 10h01 eu não podia mais
entrar ai eu metia o pé no portão e entrava, entendeu? Se nego chegasse para
mim e botava o dedo na minha cara, "você não vai botar o dedo na minha
cara!" Por isso eu ficava muito mais na rua do que nos equipamentos, porque
eu não me adaptava. (Entrevista, Rosangela, 2014).

Entre as violações que se apresentavam vindas de toda parte, a única opção parecia ser
a produção de uma persona que pudesse tentar fazer frente aos processos de violação. Se por
um lado os albergues não eram seguros e a rua também não, parecia que a única alternativa era,
como em suas palavras, “aprender a ser má”:
Eu tive que aprender a ser mau. Aprender a maldade e a malandragem da rua
para poder sobreviver. Porque sempre vai chegar um cara e ele vai mandar
abrir as pernas e eu vou ter que abrir mesmo. Sempre vai chegar um quebrando
o pau e eu não vou me defender, então eu tenho que prever a maldade e a
malandragem da rua. Porque isso tudo era muito recente. E isso tudo
aconteceu em alguns meses, foi em meses, 4 ou 5 meses. Porque a minha
convivência na rua não foi tão longa. Não foi coisa de 10 anos, eu fiquei um
ano na rua! Não é porque a pessoa fica 10, 15, 20 anos, não é quantidade de
tempo, é como ela chega na rua e como ela se dá na rua, entendeu? Porque foi
um ano filho da puta mesmo, aconteceu de tudo! A única coisa que não
aconteceu foi que eu consegui preservar a minha vida. Quando deu 6, 7 meses
na rua eu já estava vivendo de hora extra, porque depois que eu comecei a me
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ligar nas maldades eu comecei a bater de frente mesmo, não só com o sistema,
mas com os próprios companheiros da rua. (Entrevista, Rosangela, 2014).

A política através dos serviços de atendimento
O contato de Tiago com a militância acontece de forma diferente. Mais jovem, teve
contato com o MNPR em SP, quando o movimento já tinha aproximadamente 6 anos de
existência. Teve conhecimento do MNPR em virtude de algo que passou a ser recorrente a partir
do crescimento da organização, a partir da indicação por parte de profissionais da assistência
social e educadores de equipamentos sócio-assistenciais que atendem a população de rua e que
apoiam e divulgam eventos do MNPR. Depois de uma sequência de experiências ruins passando
por albergues em que não se adaptava, Tiago teve notícia da existência de um CENTRO POP
em Osasco e foi buscar atendimento lá:
Fui para esse CENTRO POP e lá via um monte de gente nas oficinas fazendo
um monte de coisas. Mas para mim eu achava que tava todo mundo
“navegando”, “moscando no barato”, que nós tínhamos era que sair para rua
e se virar, não ficar ali dentro parado porque era aquilo que o governo queria.
Eu cheguei com aquela mente da rua, não imaginava o que tinha ali dentro. Ai
certo dia eu tive que passar pelo atendimento, falar com assistente social, ai
depois em outro dia tive que tomar uma decisão. Porque lá tinha as normas,
que os próprios usuários escreveram, que você não podia entrar no serviço e
simplesmente ficar lá, você tinha que fazer algo, participar das oficinas de
mosaico, pintura, tapete, você tinha que fazer algo, não ficar parado. Ai
chegaram para mim nessa conversa eu disse que concordava. O que que você
vai fazer? Eu vou fazer esse tapete ai, que ai eu posso ficar aqui. Só que depois
começou uma afinidade, conversa daqui, conversa dali. Ai eu fazia as
atividades na parte da manhã e a tarde eu ia para o farol vender coisa, porque
ficava lotado e era algo que eu sempre fazia, até hoje se precisar, quando fica
ruim eu vou para o farol. (Entrevista, Tiago, 2014).

Por meio dessa convivência no CENTRO POP, tentando ao máximo se manter afastado
do crack, trabalhando com venda de doces nas ruas, que, certo dia, um dos profissionais que
atuavam no espaço do CENTRO POP chamou atenção para um evento que ocorreria no centro,
em que um padre que já havia morado na rua iria falar para o público sobre como é viver na
rua. Tiago achou aquilo engraçado e fez piada com os amigos, "É simples, é só o padre dar um
trago na pedra que ele vai entender o que acontece com a população de rua".
Depois de alguma resistência, Tiago acabou achando que poderia ser uma boa ideia
conferir o evento:
Eu sei que fomos uns sete caras lá, pegamos os passes de ônibus e fomos.
Chegamos lá, "esse dai é o cara": Ai chegou o Anderson, daquele jeito dele,
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todo maloqueiro. "Mano, esse dai é o cara que representa nós?" “Você tá de
palhaçada... o cara é pior do que eu mano! Tanta gente na rua a gente vai botar
logo esse cara ai? Para, todo torto” (risos). Ele chegou com uma calça lá meio
desfiada, camisa toda “zuada”, “maloqueirão brabo” mesmo. Mas quando os
caras falaram que ele era o representante nosso que estava falando com o
governo, eu disse "não, tá de palhaçada, esse cara não tá conversando com
ninguém não". Mas sentamos lá, esse cara pegou o microfone: “Tal decreto de
não sei o quê”. Pus a mão na mente e ele perguntando: "Todos aqui sabem do
não sei o quê do Bolsa Família?" Esse cara está falando para nós da rua que
tem todo esse monte de coisa? Ai tinha a moça do CENTRO POP lá, eu virei
para ela, "olha só, onde que está esse monte de coisa ai que ele tá falando que
a gente tem direito e eu não tenho nada disso?" E ela, “calma, ouve, ouve”.
Ele começou a falar um monte dessas coisas que tinha. Quando acabou eu
cheguei e fui lá nele, "Agora você me fala onde é que está tudo isso ai que
você falou que eu quero acessar agora!" E ele "Não, então, agora que eu vou
te falar que isso ai são as coisas que a gente conseguiu aprovar “lá em cima”
[referindo-se ao governo federal], mas não é porque tá aprovado...", ai eu
interrompi e falei: "Mano para com isso daí que eu não tenho paciência, dá
licença". Virei às costas e sai andando. (Entrevista, Tiago, 2014).

Tiago precisava resolver questões emergenciais em sua vida e não estava disposto a
escutar a “falação” da política institucional e seus tempos próprios, que geralmente não atende
efetivamente a situação de quem está nas ruas. E não via qualquer possibilidade de acompanhar
um movimento social sem ter nenhum tipo de suporte. No entanto, as pessoas que conhecia no
CENTRO POP continuavam provocando-o a participar das atividades:
O pessoal do CENTRO POP me dizia, "Procura saber, vê como é que é. Quem
sabe você não consegue trazer uma sede de lá pra cá?" Ai eu falei, "Opa! uma
sede que nem aquela lá? Tem como nós fazermos aqui? Mas caramba, eu não
sei ler, não sei escrever, eu vi o cara lá cheio de papel na mão.” Fiquei
pensando comigo mano, "O negócio é o seguinte: eu não sei ler, não sei
escrever, mas tem uns caras aqui [em Osasco] que sabem." Vamos pegar esses
manos. Eu já quis organizar um grupo para poder estar vindo aqui [em São
Paulo] para nós sabermos das coisas e fazer a sede lá. Deus me livre e guarde,
mas organizar população de rua, nós sabemos das dificuldades que nós
encontra e como é que é..." Ai eu ia lá, começava a organizar, no outro dia ia
de novo, os caras "pum", tudo desandado [usando drogas]. Caramba, não tem
como nós irmos hoje, mas eu vou nessa bosta! Ai eu ia sozinho, sem saber
escrever, sem ler nem nada. Ia para o Fala Rua, ia para as palestras, sentava e
ficava ouvindo. "Vai ter um seminário tal dia, quem quer ir? Eu, eu, eu! Eu
aqui!" Ninguém imaginava que eu não sabia ler nem escrever, mas eu pensava
assim, se eu estiver lá dentro eu vou estar ouvindo e estar sabendo,
aprendendo, então eu tenho que saber o que tem. Eu via uma coisa boa,
guardava, usava aquela coisa para chegar e falar pros caras [em Osasco] "olha,
eu fiquei sabendo de tal e tal coisa. Vai ter congresso, debate no Gaspar
Garcia, evento dos catadores, evento em Curitiba.” (Entrevista, Tiago, 2014).

A vontade de se mobilizar para “uma melhora” em sua própria vida e a busca por bens
sociais materializados em serviços e benefícios públicos esbarrava nas diversas dificuldades
para organizar pessoal e coletiva: desde a ausência de companheiros até o analfabetismo e a
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falta de experiência com o vocabulário político com o qual estava tendo contato pela primeira
vez. Assim, Tiago me contou sobre um episódio marcante que renovou sentidos sobre seus
planos. Na ocasião de uma Expocatadores29 em São Paulo, Tiago assistiu a uma palestra de uma
pessoa de Osasco falando sobre o trabalho dos catadores e seus direitos:
Lá na Expocatadores que eu senti qual era. Estava vendo um catador falando,
"Olha, eu sou de Osasco. Osasco é uma das cidades que mais tem leis
aprovadas para o povo." Quando o cara falou isso eu quase surtei dentro do
negócio! Fiquei pensando, “Como assim lei, mano? O que é lei em primeiro
lugar? Lei, para mim, eu só sei de lei de polícia! Será que é essas mesmas leis
mano? Não pode ser. Sabe o seguinte mano, eu vou perguntar para ele”. E ele
me explicou: "Lei são essas leis mesmo que você tá pensando. É assim, nós
fomos ao governo, travamos uma briga”, explicou para mim. "Mas e ai?
Porque que não tem nada lá?", “Não é que não tem nada. É que não tem um
grupo organizado de fato fazendo ter as coisas lá. Porque lei tem, mas eles não
vão dar para vocês se vocês não se organizarem e não forem cobrar deles”. Ai
eu pensei, "Nossa, esse cara tá pensando igual eu!" (Entrevista, Tiago, 2014).

O universo das leis, políticas públicas, disputas, reuniões, palestras, papéis, negociações
e movimentos sociais era algo completamente alheio ao conhecimento de Tiago. Aliás, como
vem se tornando cada vez mais evidente sobre a vida nas periferias das cidades brasileiras, sua
principal referência para pensar esse novo universo que começava a se revelar era justamente
“as leis da polícia”. Encarnadas no principal domínio do Estado que é apresentado aos pobres,
a saber, nas ações da segurança pública, especificamente da Polícia Militar.

Política como oportunidade de mudança
A experiência de sofrimento da vida na rua é muitas vezes retratada como a força motriz
que impulsiona a vontade de se dedicar ao engajamento militante, pois o engajamento significa
também uma oportunidade de esforço para transformar a própria vida – e dos companheiros de
rua – para melhor. As pessoas passam a se aproximar da “luta” a partir da existência de um
projeto maior de mudança de vida ou para ter acesso a direitos. O que de certa maneira vai de
encontro às distintas compreensões que desenvolvem sobre do que se trata a própria política.
A manifestação da vontade de mudar a própria vida e alterar o contexto social se
manifesta de formas bastante diversas, de acordo com especificidades da trajetória pessoal, os
hábitos desenvolvidos na rua, a adição ou a não adição ao uso de drogas, a utilização dos
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albergues, dentre outros aspectos. Anderson, por exemplo, que nunca teve problema de uso
intensivo de drogas, destacou que um dos momentos importantes para despertar sua dedicação
militante foi quando ele foi atropelado durante uma viagem que estava fazendo a Bahia. Ele foi
atropelado por um caminhão na cidade de Itabuna e teve que ser internado, em estado grave.
No entanto, ao ser internado no hospital, em suas palavras, foi tratado como lixo. Segundo me
contou, permaneceu durante três dias deitado sem atenção adequada e não recebia as refeições
pelo fato de ter sido caracterizado no hospital como um mendigo.
Para Samuel, a relação se deu de forma mais fortuita, sem grandes planejamentos ou
mesmo sem partir de uma tragédia particular. Para ele, a oportunidade de se aproximar da
militância apareceu em sua passagem por Belo Horizonte, no caminho do trecho para recife.
Passou alguns dias no albergue municipal e teve notícia da Pastoral do Povo da Rua. Foi
convidado a conhecer o espaço através de outro morador de rua, sem saber do que se tratava:
O cara me chamou, “vamos na pastoral?” E eu, “o que é pastoral?”, “Moço, é
outra doação que tem ali, vamos lá que dá pra ver o primeiro tempo do jogo e
tem um café”. Ai eu cheguei e conheci o pessoal lá, Anita, Seu Valter,
Elizangela, fui apresentado para Cristina. E já tinha umas conversas, já tinha
rolado a viagem para Brasília. Mas eu peguei esse bonde andando, eu cheguei
esse povo já estava ai. Tanto que o pessoal me perguntou se eu não conhecia
o pessoal de SP. Mas até ai eu não tinha nenhum contato com movimento de
população de rua.

Tudo leva a crer também que a forma de contato com o engajamento guarda relação
íntima com os modos de inserção dos indivíduos nos circuitos próprios da rua e que o tipo de
desafio que enfrentam para sua auto organização dependem diretamente dessa inserção, que
coloca desafios distintos para cada sujeito. No caso de Rosângela, há um fato específico que
marca em definitivo seu desejo de sair da rua, antes mesmo de ter um contato específico com a
política. Mas que ao mesmo tempo é anunciado como o fato limite sobre a mudança de sua vida
e é reinterpretado no contexto da militância para exemplificar o tipo de limite a que se pode
chegar na rua e justificar a necessidade da organização para alterar esse quadro:
Eu já estava querendo sair da rua, mas não conseguia sair. Estava uns três dias
em uso direto de crack, usando muito. Mas antes de começar a usar eu tinha
ido a um restaurante pegar um rango. Ai na volta do restaurante eu encontrei
uns caras que me chamaram para dar uma. “Tá, eu vou lá dar uma depois eu
venho e vou almoçar”. Ai coloquei o rango na maloca. Começamos a fumar.
Fuma uma, duas, fiquei lá quase uns 4 dias usando. E o rango lá na maloca.
Ai acabou tudo e bateu aquela fome. “Caraca, tenho que comer”. Ai que eu
fui lembrar da comida. Eu abri a vasilha: Aquele bolor assim. Já era
madrugada e a barriga doendo, doendo, doendo. Aquele dia eu senti fome!
Aquele dia eu pude perceber o que é fome por comer aquilo. Sabe o que é
você fazer um corre, rodar, rodar, fazer o corre mesmo e não achar nada para
comer? Foi aquele dia. Mas a minha barriga doía tanto, tanto, tanto, de fome.
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Que não tinha como, “vou ter que encarar isso”. E assim, eu comia, mastigava,
engolia e vomitava. Aquele bolor mesmo, comida bolorenta, aquele negócio
preto, fedor de negócio azedo. Eu sei lá, não sei eu tava possuída, mas era uma
dor infernal, de fome mesmo, que eu nunca senti na minha vida. E eu comia e
vomitava. E comia e vomitava. E pensando, “cara, pelo amor de deus, o que é
isso? É o cúmulo do cúmulo. Não tem condições, eu não preciso disso. Eu
tenho que sair dessa condição”. Ai fui dormir com fome. Acordei no outro dia
com isso na cabeça, “eu vou sair dessa vida. A partir de hoje eu vou mudar
minha vida”. Eu fiquei uma semana sem usar pedra. E foi a semana que mais
brotou crack. Nego saia no 155, eles estouraram uma loja de relógio. Na pista,
todo mundo de relógio, vendendo, usando. Eu sei que foi a pior semana, eu
com a ideia de não usar. Mas chegou um momento que era maior do que eu,
"tenho que dar uma". Ai eu liguei para minha mãe pedindo ajuda: “Olha, eu
quero parar, mas eu preciso de ajuda, preciso sair daqui, aqui eu não vou
conseguir”. Estava tomando cachaça com força para segurar minha onda, mas
não fumava. Ai minha mãe, “você quer mesmo?” E eu, “Eu quero”. Ai ela foi
atrás de internação para mim e eu fiquei 4 meses internada. No lugar que eu
trabalho hoje, Hospital da Polícia Militar. (Entrevista, Rosângela, 2014).

No caso de Rosângela a busca por transformação em sua vida é anterior ao envolvimento
com a militância. Após o início de seu processo de recuperação do uso de drogas ela começa a
frequentar o CAPES/AD e lá encontra pessoas em situação de rua que também estão em
processo de recuperação. Muitas vezes, alguns dos usuários do serviço que ainda estavam na
rua ficavam doentes e não tinham acolhimento disponível. Então Rosângela começou a leválos para casa e conversar com as assistentes sociais em busca de auxílio para aquelas pessoas:
O que eu tentava articular era a acolhida que eu tive, sacou? A acolhida
daqueles moleques lá no começo da história, que me receberam na rua quando
cheguei. Ai eu fui desembolando isso, o movimento estava parado aqui. Ai a
Gil, que é assistente social, puxou para voltar com o movimento, chamou uma
reunião e tal. Ai eu peguei e falei que queria participar, ver como era. Ela foi
ao CAPES falar, reunir para montar uma galera. Tinha uns dois que eram do
movimento, que estava parado tinha. Eu não tinha nem noção, mas quis ver
qual era. Eu nunca tinha participado de movimento social e minha casa tava
virando um albergue! Direto tinha gente. A fui para reunião tentando entender,
eles queriam ir no abrigo. Quer saber? "Gostei dessa porra ai". Tinha as
reuniões no abrigo, chamavam as secretarias, só o pessoal da área técnica e a
gente ficava só escutando. Mas ai foi indo e eu me apaixonei e me envolvi.
(Entrevista, Rosângela, 2014).

Iniciei esse capítulo falando sobre como algumas experiências vividas por Maria Lúcia
nas ruas de Salvador influenciaram em seu engajamento. Quando ela começou a se articular,
no entanto, sua vida pessoal estava “bastante desorganizada”, principalmente no que diz
respeito ao consumo de drogas, particularmente o álcool. De forma sintética, o fato ocorrido
com ela e seus companheiros desencadeou sua vontade por mudança e intervenção no contexto
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social da vida na rua. No entanto, o início de sua organização enquanto militante foi um aspecto
importante para que ela buscasse formas de mudar sua vida pessoal. Maria Lucia estava se
tornando uma pessoa de referência, cada vez mais influente para a organização que começava
a nascer em Salvador, no entanto, os problemas pessoais começaram a se impor cada vez mais.
Logo após o retorno da marcha, Lucia se encontrava em uma situação delicada:
Nesse tempo eu estava tomando muita cachaça, estava braba mesmo minha
situação. Eu já não conseguia ficar sóbria nem um minuto do dia. Eu estava
tomando álcool puro já, estava bem braba a situação. Eu tinha dado um tempo
do crack, mas estava detonando todas no álcool. (Entrevista, Maria Lucia,
2015).

Depois de retornar da marcha dos catadores em Brasília, muito comprometida com o
consumo de álcool, seu namorado a convenceu e se internar em um local, no qual, segundo ela,
fez uma “desintoxicação a base de coca-cola e água de coco”. Em determinado momento
resolveu fugir do espaço, voltou para Salvador a pé e continuou o consumo intenso de álcool.
Alguns dias depois, seu namorado a encontra caída na rua e lhe diz que ela não servia para nada.
A frase mexeu tão profundamente com ela que buscou auxílio do Conselho Regional de
Psicologia para conseguir uma internação adequada. Depois de conseguir a vaga para
internação, Maria Lucia se muda para Aracajú e começa seu processo de recuperação.
Permaneceu lá por três anos e meio, fazendo o que se referiu como “aprofundamento espiritual”
e trabalhando com crianças, dando aula na comunidade Servos e Servas da Santíssima Trindade.
Em suas palavras,
Nessa época eu já tinha certeza que o meu destino era me recuperar e voltar
para Salvador para trabalhar com população de rua. Eu tinha muita vontade!
Mas antes eu precisava cuidar de mim, trabalhar meu emocional. E isso levou
três anos cuidando de mim durante esse tempo. Fiquei longe da liderança com
a população de rua até 2005, mais ou menos. (Entrevista, Maria Lucia, 2015).

Mais do que a coleção de trajetórias individuais e particulares, movimentos sociais são
produzidos e se tornam reconhecidos pelo compartilhamento de situações em comum. O que
tentei demonstrar foi como a experiência de vida nas ruas, nos albergues, o sentimento de
humilhação, violência policial, institucional e todos os riscos associados à vida em situação de
rua se tornam reconhecíveis enquanto aglutinador de experiências em comum e o
compartilhamento de sentidos sobre esse universo.
Ao que tudo indica, parte das oportunidades de engajamento nos movimentos sociais se
deve à produção de outros quadros institucionais de inserção social. Oportunidade que se
relaciona com as necessidades de manutenção da vida cotidiana, formas de produzir sua
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manutenção e mesmo a revolta e o cansaço desenvolvido pelas condições atuais de suas vidas.
Constituir-se enquanto militante é algo comumente acompanhado da vontade de transformar
para melhor a própria vida. É o enquadramento da experiência de vida na rua, marcada por
sofrimento e revolta, que é retratado como a força motriz que impulsiona o engajamento
pessoal.
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CAPÍTULO 6 – Mobilização da rua para a rua.

A gente está ai para enfrentar este grande desafio que é mobilizar a
população de rua. O cara da rua já tem nele essa vontade e força enorme
para sobreviver. O corpo dele já é diferente dos outros. Você dorme com
metade do corpo molhado da chuva a outra metade seca. Acorda debaixo de
chute de comerciante, toma esculacho da polícia e depois de acordar desse
jeito vai arrumar seu café da manhã. Você precisa ter uma força danada para
passar por isso todo dia e continuar vivo. Cada hora eu estou num canto, vou
para Florianópolis, vou para São Paulo, vou para o Rio de Janeiro. O que eu
faço andando por aí é motivar esses meus irmãos para o protagonismo
político, para a independência, para a autonomia. A minha missão é tentar
convencê-los que a vida pode ser mais do que só sobreviver.
(Caderno de campo. Conversa com Fayçal durante o Seminário da Região
Sul, Abrindo uma porta: Consolidando a saúde no SUS, Foz do Iguaçu,
Paraná, 2015).
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Inspirar pelo exemplo
Em 2006, Leonildo estava em situação de rua em Curitiba e resolveu voltar para São
Paulo, seu estado de origem, pois, em suas palavras, “já estava quase pegando tuberculose” e
resolveu que iria se mudar. Em São Paulo, conheceu alguns integrantes do recém-formado
MNPR. Ao se aproximar das atividades que eram desenvolvidas em São Paulo, seus novos
companheiros tentavam entusiasmá-lo para regressar a Curitiba para iniciar atividades do
MNPR no Paraná. Mesmo com muitas dúvidas, resolveu aceitar a proposta e regressou com a
tarefa de iniciar a articulação em Curitiba.
Vivendo nas ruas e se vendo com pouco apoio e condições materiais para organização,
suas primeiras experiências foram retratadas como decepcionantes. Segundo ele, sentia que
ninguém acreditava na possibilidade de organização de um “movimento social da população de
rua”. Assim, teve que enfrentar a resistência por parte das próprias pessoas em situação de rua
e das ONGs que atuavam na cidade àquela época, sob o pretexto de que as organizações
filantrópicas já auxiliavam os moradores de rua, portanto, não havia necessidade de uma nova
organização.
A partir da insistência em organizar o movimento na cidade, Leonildo avalia que, para
mobilizar pessoas em situação de rua, é necessário mudar a própria vida para inspirar os demais.
Sua reflexão vai ao sentido de reconhecer a necessidade de que a liderança tenha capacidade de
se apresentar em melhores condições pessoais de vida, para assim motivar as pessoas que estão
em situação de rua naquele momento. Em suas palavras:
Se você vai para a rua fazer uma abordagem para apresentar o movimento,
você tem que mostrar para o camarada que a luta vale à pena. Quantas vezes,
quando eu ainda morava na rua falava sobre o movimento e as pessoas me
perguntavam: “Mas o que isso está te trazendo de bom? O que esse movimento
te deu? Você ainda está na rua, não tem nada. Para que serve então?”. Só
quando você consegue melhorar sua vida as pessoas te levam mais a sério.
(Caderno de campo, São Paulo, 2014).

A análise feita por Leonildo é retrospectiva, parte de sua experiência ao longo dos anos,
e da ideia de que através da mobilização conseguiu alterar o contexto de sua vida particular. A
transformação da vida pessoal é indicada como resultado da luta política, através da ideia de
que o conhecimento sobre os direitos e a pressão às autoridades pode recompensar, em sentido
prático, a possibilidade de acessar direitos. Por sua vez, o resultado deste processo pode ser
instrumentalizado enquanto exemplo que posiciona os militantes em melhores condições de
inspirar seus companheiros de rua. Este recurso é utilizado, sobretudo, na relação com os
neófitos para manutenção dos sentidos para militância. A liderança, com mais tempo de
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experiência, sabe que a realização da manutenção dessa vontade de militar não é fácil
cotidianamente, contudo, o primeiro passo é justamente demonstrar aos novatos que a
organização da própria vida para a militância é um esforço possível e, em certa medida,
recompensador.

Nas bordas da política
Se por um lado à própria existência enquanto exemplo pessoal de transformação da vida
é um fator importante, por vezes a mobilização se dá em outro registro de atividades, que não
são apresentadas como propriamente políticas, mas que trazem à tona o caráter lúdico e fraternal
da convivência, enquanto agrupamento de companheiros de movimento.
Através da aproximação das lideranças com pessoas que estão em situação de rua, por
vezes com bancas inteiras, cria-se a oportunidade de realizar atividades que tem por principal
objetivo aproximar as pessoas, fazer com que elas se conheçam e se mobilizem no MNPR.
Nesse sentido, o MNPR representa um espaço social em que a própria rotina da rua é
aliviada, na medida em que proporciona interrupções provisórias na rotina de vida da rua e nos
equipamentos destinados ao acolhimento. Por sua vez, através desta relação com os
participantes do movimento são estabelecidos novos laços sociais de amizade e companheirismo
como forma de experimentar novos contatos e vislumbrar de que maneira as condições atuais
de vida poderiam ser diferentes daquilo que é experimentado diariamente nas ruas.
Durante os anos que passei em Curitiba, os militantes do MNPR realizavam churrascos
através de inteiras ou vaquinhas, em que cada um levava aquilo que podia para a
confraternização. As praças nas quais estes encontros ocorriam eram escolhidas em locais em
que haviam quadras esportivas, para realizarem jogos de futebol. Por vezes, buscava-se também
espaços de entidades que poderiam ceder locais para realização de eventos de confraternização.
Nesses momentos, os militantes do MNPR buscavam ônibus para assegurar o deslocamento,
convidavam pessoas em situação de rua de várias regiões do centro da cidade e convocava todos
para um momento de lazer. Estes eventos ficaram particularmente reconhecidos por realizar
algo que, até então, imaginava-se impossível: reunir indivíduos que integravam bancas
distintas, de várias praças da cidade, e que tinham grande rivalidade entre si.
A mobilização para os eventos era feita a partir de conversas com indivíduos
identificados como lideranças das bancas, na tentativa de que o encontro pudesse ser realizado
com os diferentes grupos, de modo amistoso e pacífico. Mesmo que nas primeiras vezes
204

existisse situações de tensão entre pessoas, também era notório que aquele era um momento de
lazer relativamente raro para quem vive nas ruas e que nenhuma rusga deveria atrapalhar a
realização da atividade, pois, caso isso ocorresse, as pessoas em situação de rua seriam as
principais prejudicadas.
Os encontros não terminaram completamente com a rivalidade, mas ajudaram a
abrandá-la. Com o passar do tempo, começaram a organizar campeonatos de futebol entre as
bancas, que competiam entre si por premiações como troféus e medalhas, além do
reconhecimento de compor a melhor equipe de futebol. No entanto, estas pessoas que
competiam nas partidas também se encontravam em outros eventos, estes sim, de cunho
político, visto que se tratava de discussões sobre as condições de vida nas ruas e espaços de
acolhimento. E nestes outros momentos, a disputa já não era mais entre as bancas, mas entre a
população de rua e a gestão pública do município.
Em São Paulo pude perceber também a relevância dessas atividades, que também eram
organizadas em torno do futebol. Alguns militantes do MNPR-SP organizavam jogos de
futebol, por vezes no bairro da Luz (cracolândia), entre a população de rua e a Guarda Civil
Metropolitana, e, em certo momento, alguns destes líderes conseguiram se tornar educadores
sociais para realizar a mesma atividade dos jogos de futebol em um CENTRO POP.
Quando estive em São Paulo, havia um jogo marcado entre o time do CENTRO POP de
Osasco contra um time de futebol de várzea do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Saímos
da sede do MNPR e fomos até Osasco, pegar os demais jogadores no CENTRO POP e fomos
para o Capão Redondo. A atividade transcorreu de manhã até o fim da tarde. As crianças
brincavam no campinho de terra batida, do lado de fora do campo, enquanto um DJ tocava rap
e o público confraternizava. Houve um debate sobre racismo no futebol, em que participaram
ativistas do Capão Redondo e Tiago, militante do MNPR. Diversos jogos aconteceram no
campo, entre times formados na hora. O almoço foi servido com atraso, visto que houve
problemas para conseguir servir todos os presentes.
Ao final do dia, voltamos para São Paulo e, durante a viagem de volta, perguntei a Tiago
sobre como ele percebia a importância daquelas atividades para o MNPR. Segundo ele, uma
atividade deste tipo, durante o dia inteiro, é algo muito distinto daquilo que se costuma fazer
nas ruas cotidianamente:
Antes de entrar no ônibus para voltar, teve gente que veio me agradecer pelo
dia. Já pensou nisso? Um monte de maloqueiro te agradecendo porque foram
jogar um futebol? Você viu como foi o dia: o pessoal ficou lá direitinho, no
respeito. Todo mundo estava feliz, vieram cantando pagode, tocando
instrumento, sorrindo, mano! É claro que sempre vai ter um ou outro que não
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vai se aguentar. O cara está na abstinência, certo? Mas mesmo assim o cara
foi tomar o corotinho dele, as vezes foi até dar uma paulada, mas voltou,
ficou, participou. A comida atrasou para caramba e ficou todo mundo de boa,
esperando. Imagina se fosse num albergue? Vai dá merda!
Os caras não tem nada para fazer na rua, mano. Um passeio que nem este, para
jogar um futebol, que é algo que todo mundo gosta, muda o dia do cara. Ele
deixa de estar lá na praça bebendo, fumando, perrecando, para descontrair um
pouco. Dar um tempo dos problemas da rua, sem ter que ficar o tempo todo
naquela pressão que a rua coloca. Só de pensar que o cara passou o dia inteiro
fazendo algo diferente, para mim já é uma vitória. (Caderno de campo, São
Paulo, 2014).

No retorno, desembarcamos do ônibus em frente ao albergue de Osasco e Tiago me
perguntou se eu havia reparado que todos eles entraram no albergue, e que a maioria das pessoas
estavam cansadas e foram dormir. Em um dia comum, as pessoas iriam para a praça, muitos
deles provavelmente consumiriam drogas. E esta é, segundo ele, uma das grandes dificuldades
das pessoas em situação de rua para transformarem suas vidas, ou seja, não ter atividades
gratificantes nas quais se dedicarem e ficar o tempo todo na rua “passando veneno, sem ter
como espairecer a mente”. A potência destes encontros aproxima pessoas que, de outra forma,
provavelmente nunca se conheceriam. Assim, cria-se a possibilidade de outras vivências
coletivas que não passam necessariamente pelo uso de drogas. Ainda que, mesmo quando há o
uso, compreende-se tratar de circunstância distinta, que não atrapalha drasticamente a
realização das atividades.
Outro aspecto central é que as atividades são organizadas por pessoas em situação de
rua ou com trajetória de rua, destinada a outras pessoas em situação de rua: formulação por
vezes resumida como da rua para a rua. O estabelecimento deste contato entre pessoas em
distintas situações produz, novamente, exemplos de que é possível superar a vida nas ruas e que
a organização em um movimento social é uma possibilidade, como me disse Tiago:
Quando o cara vive uma situação dessas, com exemplos de pessoas da rua que
não estão mais na rua, ele vai percebendo que dá pra ser diferente. Ele está
tendo um dia diferente ali, com pessoas como ele, mas que se reergueram,
transformaram suas vidas. A partir dessas atividades muita gente se aproxima.
Alguns só aparecem para a atividade, vai a uma, vai a outra. Só que daqui a
pouco o cara já começa a querer fazer parte da organização da atividade de
futebol: “Da próxima vez, se precisar de alguma coisa é só falar”. Depois o
cara já está dizendo: “Mano, qualquer coisa que tiver do movimento, você
pode me chamar que eu vou”. E assim vai indo, as pessoas vão se aproximando
cada vez mais. (Caderno de campo, São Paulo, 2014).

Este mesmo fato também tem consequências diretas na manutenção dos próprios
organizadores. Em um dos últimos dias de minha estadia em São Paulo, estava com os
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militantes em uma praça perto da sede conversando sobre as atividades que acompanhei. Tiago
se referiu a uma situação que ocorreu em um dos primeiros dias em que estive na sede, quando
em meio a dificuldades e controvérsias sobre a realização do Dia Nacional de Luta da População
de Rua eu afirmei em uma reunião que aquele momento importante só aconteceria caso eles
quisessem e estivessem dispostos a realizá-lo, caso contrário, o evento não ocorreria e a data
passaria em branco. Então, Tiago afirmou:
Quando você falou aquilo sobre o dia de luta, que se a gente quisesse faria, se
não, não faria. Que iria acontecer o que a gente decidisse ali, eu fiquei com
aquilo na cabeça. E depois que tudo acabou, eu deitei a cabeça no travesseiro
e fiquei pensando no tamanho do que a gente fez, na importância disso tudo,
e que se a gente não faz, a coisa passa batida mesmo. Quer dizer, se teve
alguma coisa foi porque a gente resolveu fazer! Porque a gente ficou na
correria que nem louco para fazer acontecer. E ai quando eu parei para dormir
no fim do dia, fiquei pensando; “Mano, eu fiz isso mesmo? Para! Eu não
acredito que eu fiz isso!”. (Caderno de campo, São Paulo, 2014).

Os efeitos das atividades e eventos da sociabilidade militante apontam para a
experimentação de outras formas de interação social. Como pude presenciar algumas vezes,
frequentemente é ressaltada a capacidade organizativa do MNPR como forma de se contrapor
aos estigmas sociais de que as pessoas em situação de rua são criminosas, violentas, desordeiras
e sujas. Por exemplo, na ocasião do III Congresso do MNPR, um senhor que vi pela primeira e
única vez neste evento, ressaltou que estava reparando algo que ninguém mais havia reparado.
Ele questionou uma pessoa que estava ao seu lado, também participante do MNPR, se por acaso
ele teria em algum momento sido revistado. O outro rapaz respondeu negativamente. E então
ele voltou a perguntar se teríamos visto algum guarda municipal, policial ou alguém armado
para fazer a segurança. Ao respondermos que não, ele disse, em tom irônico, como aquilo era
impressionante, visto que normalmente os espaços de acolhimento contam com a presença de
agentes de segurança, mas que ali havia 400 moradores de rua convivendo pacificamente, sem
violência, confusão ou qualquer outro problema que se atribui à população de rua. Os eventos
passam então a ter efeitos secundários ao representarem formas experienciais de desassociação
da imagem pública genérica e estereotipada sobre pessoas em situação de rua enquanto
criminosos, drogados e perigosos, neste reconhecimento crítico da presença de forças policiais
e agentes de segurança, que culmina na formula da questão: como podem 400 pessoas em
situação de rua juntos sem a presença da polícia e sem problemas constantemente associados à
esta existência?
Particularmente, algo que sempre mexeu muito comigo é o fato de que, ao fim de cada
encontro ou reunião eu voltava para minha casa, enquanto as pessoas em situação de rua iam
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para os albergues ou mesmo para a rua. Nos eventos, há situações em que este processo se torna
mais denso: se por um lado estas atividades tem o potencial de permitir que as pessoas deem
um tempo da rua, despertando outras possibilidades para os indivíduos ao se tornar uma breve
demonstração de que a vida pode ser diferente, por vezes, o fato de que, ao fim do evento, se
retornará às ruas, produz outras pulsões, como demonstrarei a seguir.
Os militantes do MNPR-SP me convidaram para uma formação política na Praia
Grande, litoral de São Paulo. A formação foi realizada em um espaço recreativo cedido pelo
Sindicato dos Comerciários, um belo espaço perto da praia, que contava com quadras
esportivas, salões de jogos, piscina, além dos quartos em que ficamos hospedados. Saímos de
São Paulo para Praia Grande com uma agenda que compreendia as atividades de formação,
assim como momentos de lazer, para que fosse possível desfrutar de momentos de descontração
e interação entre os militantes de São Paulo e alguns de seus apoiadores.
Nesta circunstância de viagens para encontros de formação, seminários, congressos e
reuniões, os militantes tem acesso a um tipo de estrutura de hospedagem e alimentação que não
é comum em seus cotidianos, seja em instituições de acolhimento ou na rua. Em virtude disso,
é comum que haja dificuldade para mobilizar parte das pessoas para as atividades no início do
dia e convencer que saiam dos quartos em que estão hospedados. Talvez, este não seria um fato
a se pontuar, se levássemos em conta que encontros em outras cidades, seja para movimentos
sociais, eventos acadêmicos ou de categorias profissionais, sempre são também oportunidades
de conhecer novos lugares, fazer turismo e passear. Mas a especificidade destes militantes é
que são pessoas que raramente tem a oportunidade, por exemplo, de pernoitar em um quarto
sozinho ou acompanhado de poucas pessoas, com banheiro acessível e munido de portas para
uso com privacidade1, camas confortáveis, travesseiros e roupas de cama limpas2, contexto
radicalmente diferente da maioria das instituições de acolhimento, e, principalmente, da
circunstância de pernoite na rua. Por vezes, fui surpreendido durante o momento de refeição,
quando frequentemente me indicavam que havia anos desde que tiveram oportunidade de servir
o próprio prato, escolher o que comer e qual quantidade3.

1

É comum que espaços de acolhimento institucional tenham banheiros coletivos sem portas, tanto no espaço dos
vasos sanitários, quanto para acesso ao chuveiro. Já na rua, a maioria das cidades tem poucos banheiros públicos,
levando as pessoas a usarem o espaço da rua para suas necessidades pessoais ou mesmo para tomar banho e lavar
roupas em chafarizes, rios ou qualquer outro lugar em que tenha acesso a água.
2
Outra queixa comum é a presença de infestação de pragas nas camas e cobertores dos acolhimentos.
3
A primeira vez que me atentei para este fato foi quando comentei com um militante que as pessoas exageravam
ao se servir e deixavam muita comida no prato, que era jogada fora. E então fui chamado atenção ao fato que a
maioria não tinha o hábito de servir o próprio prato e poder escolher o que comer.
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Ou seja, o desafio é justamente a dificuldade de convencer as pessoas a saírem de dentro
dos quartos, frente à oportunidade de usufruir desta estrutura rara em seus cotidianos. Desse
modo, ao final dos eventos algumas pessoas demonstram grande ansiedade e raiva por terem
que ir embora do espaço de hospedagem. Mesmo depois de assistir estas situações se
desenrolarem tantas vezes, foi apenas nesta formação na Praia Grande, no ano de 2015, que fui
capaz de perceber a relação entre estas coisas. Na ocasião, um rapaz que estava começando a
se aproximar das atividades do MNPR e que havia passado todo o encontro um tanto
despercebido, estava em um ataque de fúria poucas horas antes de voltarmos para São Paulo.
Em meio a muitos pedidos para que se acalmasse, em determinado momento ele solta um grito:
“Porra! Eu vou voltar para rua! Como vocês querem que eu fique calmo?”.
A partir de uma comunicação bastante direta, pude ligar certos pontos e entender a
composição dos motivos desta espécie de banzo de fim de encontro. Há uma dimensão na
performance dos militantes do movimento que trata de acessar estes espaços da vida social que
lhes é negado, em uma narrativa que evidencia a percepção de que determinados espaços são
feitos para outros corpos que não os deles, e isso impacta as pessoas de forma distinta e
individual. Assim, a raiva e o ressentimento de voltar às ruas também produzem efeitos
subjetivos diretamente relacionados à luta e mobilização do MNPR.

Formação para militância
Nos capítulos anteriores argumentei que parte dos desafios da organização pessoal para
o engajamento diz respeito à falta de vinculação a condições sociais idealizadas, na formação
educacional, familiar e mesmo de empregabilidade. Seja através do apoio de entidades sociais
e de esforços dos militantes, aos poucos, vão se produzindo outros quadros institucionais de
inserção social. Entretanto, o próprio desejo de engajamento tem papel fundamental no processo
de formação política de pessoas em situação de rua que se aproximam das atividades do MNPR.
Tiago não sabia ler nem escrever, mas a partir da vontade de iniciar um núcleo da
organização em Osasco, com infraestrutura semelhante ao que havia conhecido em São Paulo,
percebe que para dar os primeiros passos na organização deveria aprender a ler e escrever para
participar com qualidade das reuniões, compreender este novo domínio das leis e papéis e
dominar a linguagem apresentada nos espaços de reunião, as quais ele estava tendo contato pela
primeira vez.
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Ao tentar manter-se abstêmio do consumo de Crack, Tiago conseguiu vaga em um hotel
social no centro de SP, espaço por ele avaliado como melhor do que a estrutura dos albergues
e CENTRO POP que conhecia até então: “Quando eu cheguei lá, tinha quatro camas. Subi lá
em cima: televisão, aquela cobertura que você vê a Paulista toda, vê um monte de coisa”. O
fato de estar no Hotel Social o entusiasmava, tendo em vista que para conseguir vaga eram
necessários diversos requisitos da assistência social do município:
Você precisava de um monte de referência para entrar lá e era tudo arrumado,
quarto com pouca gente, banheiro no quarto. Ai eu sentia assim, poxa, já
consegui chegar aqui, você acaba se sentindo mais capaz de fazer as coisas.
Eu já sentia que estava fazendo uma história, porque para chegar lá você tinha
que estar trabalhando, em acompanhamento com psicólogo, com assistente
social, precisava estar em alguma atividade do CAPES. Quando eu cheguei
ali, vi que tinha como ganhar o mundo. (Entrevista, Tiago, 2014).

Esta nova estrutura o entusiasmou: começou a manter uma rotina de trabalho pela manhã
vendendo doces no semáforo e durante a tarde ia para a sede do MNPR. Naquele momento sua
esposa já estava frequentando uma escola de alfabetização de jovens e adultos e, convencido
de que também deveria se alfabetizar, buscou a mesma escola para se matricular: “Comecei a
ir para as aulas. Aquele monte de gente mais velha, eu mais novo, era muito doido. Ai você vê
aqueles velhos sabendo mais que você. Eu não conhecia nem as letras direito. Depois de 7
meses na escola eu já comecei a gaguejar”. Depois de algum tempo se dedicando, conseguiu de
fato ler a sua primeira frase, situação que me contou de forma emocionada:
Eu estava na estação do metrô e peguei um papelzinho. Bati o olho e consegui
ler: “Caramba, estou lendo, mano!” Aí eu fiquei assustado, tentei ler de novo
e consegui. Quando eu cheguei lá no Hotel Social falei com o Silvano: “Lê
isto aqui pra mim, por favor, mano”.
Ai ele leu a mesma coisa que eu. E eu falei: “Não acredito mano!”
E ele: “O que foi?”
“Eu to lendo Silvano!”
E ele: “É mesmo?”
Porque ele viu todo meu esforço: “Lê aí pra mim então”.
Eu li, ele me deu aquele abraço, chorou comigo, para mim foi como ganhar o
mundo. (Caderno de campo, São Paulo, 2014).

Ao escutar os demais participantes do MNPR em São Paulo foi perceptível que a história
de Tiago teve grande influência nos demais militantes. Praticamente todos militantes próximos
haviam retomado os estudos. Além disso, também frequentavam cursos e oficinas oferecidas
por entidades sociais, principalmente no que diz respeito à formação e educação em direitos
humanos.
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A busca pela formação educacional formal é muitas vezes explicada pela influência do
MNPR na vida das pessoas. No entanto, existem outros processos semelhantes que se dão a
partir de outras necessidades enfrentadas durante a militância.
Um dos principais desafios em termos de busca de formação pelos militantes é quando
eles passam a participar de algum conselho setorial. Samuel foi um dos militantes do MNPR
que ocupou espaços de representação em conselhos, especificamente, no Conselho Nacional de
Assistência Social. Conversando com Samuel enquanto andávamos entre uma reunião e outra
em Belo Horizonte, questionei sobre quais foram suas dificuldades para conseguir ocupar a
cadeira no conselho e discutir a política de assistência social em nível nacional. Ele me
respondeu que quando entrou pela primeira vez, de suas duas gestões enquanto representante
do CNAS, participantes de entidades sociais perguntaram se ele tinha dimensão da grande
responsabilidade que teria ao se tornar conselheiro: “Eu sei, sou conselheiro nacional.” E então
alguém respondeu: "Mas você sabe que vai estar entre as pessoas que decidem sobre o
orçamento dos equipamentos, o que e como cada coisa vai pra onde?” Então ele disse que parou
para pensar e percebeu que teria que “Olhar aqueles papéis direito”.
Samuel falou sobre como se sente ao ter a oportunidade de realizar atividades de grande
importância no contexto do MNPR. Principalmente porque não estudou para fazer nada disso,
teve que aprender na prática, “batendo cabeça”, ouvindo seus companheiros de movimento e
apoiadores da causa. Samuel referiu-se a diversas pessoas com quem aprendeu muito durante
este processo:
Pra mim é um privilégio poder trabalhar com esse povo. Às vezes eu paro e
penso isso: poder fazer as coisas com o apoio desses companheiros, pegar uma
planilha que define tanta coisa e ter que ver lá, item por item, coisa por coisa.
É uma grande responsabilidade e também um privilégio poder contar com esse
pessoal e saber que você tem aquele apoio. (Caderno de campo, Belo
Horizonte, 2015).

Neste contexto de novos desafios que se impuseram para Samuel e que ele resolveu
aceitar, me explicou que a participação no CNAS foi como uma escola. Avalia que teve
condições de “crescer politicamente” e ser formado naquele espaço:
O conselho é uma escola em todos os aspectos, eu fiz o meu mestrado lá. O
conselho discute toda política nacional da assistência social: origem,
financiamento, prestação de contas, tudo passa por lá. Então você tem toda
essa política na mão. Você tem como saber quantos CENTROS POP, quantos
abrigamentos têm no país, como se dá esse processo na gestão direta do
Governo Federal para o município, qual foi o repasse para as ONGs, que horas
atende, como atende, quantos profissionais atendem, você tem acesso a toda
essa informação. (Entrevista, Samuel, 2015).
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A experiência avaliada enquanto oportunidade de formação e crescimento político não
se trata apenas do papel institucional dos conselhos, mas também em virtude da própria forma
como eles se organizam. Este é um fato que pude perceber a partir de declarações de outros
militantes que também se tornaram conselheiros. Trata-se do fato, em primeiro lugar, que a
participação nos conselhos setoriais produz especialização dos militantes no debate sobre
determinada pasta. Por exemplo, Samuel e Anderson passaram pelo conselho de assistência
social, enquanto Maria Lúcia pelo Conselho Nacional de Saúde e Leonildo pelo Conselho
Nacional dos Direitos Humanos: cada um deles se torna responsável por levar informações
sobre estes assuntos para os demais militantes do MNPR, em nível local.
Ao mesmo tempo, a experiência nos conselhos também é retratada como espaço em que
se possibilita aprender sobre outros movimentos e segmentos sociais que também ocupam
aqueles mesmo espaço, tais como quilombolas, movimento negro, idosos, deficientes físicos e
demais grupos de interesse que compartilham experiência diversa e que também tem papel na
formação destas lideranças. Como comentou Samuel, sobre a presença de Leonildo no
Conselho Nacional de Direitos Humanos: “O Leonildo está em um espaço hoje que daqui dois
anos ele sai outro cara. Conhecedor mesmo de Direitos Humanos.” Este conhecimento referido
por Samuel, diz respeito também ao demais militantes do MNPR que se tornaram conselheiros,
pois, tais pessoas passam a discutir pautas mais amplas do que apenas a população de rua, visto
que nos conselhos eles tem contato direto com ações de cada uma das pautas debatidas,
ampliando o domínio dos militantes para além das questões sobre população de rua.

Claridade e escuridão: divisão social das tarefas militantes
As vagas em conselhos são escassas, ocupadas apenas por alguns militantes, tanto em
nível nacional quanto nos conselhos municipais. Soma-se a isso a diversidade interna das
aptidões e disponibilidade para determinados tipos de tarefas. Parte destes militantes afirma não
ter interesse em ocupar certas posições no quadro de atividades desenvolvidas. O caso mais
comum trata de pessoas que afirmam não ter interesse em participar de conselhos, comitês e
demais grupos que realizam atividades de formulação e produção de estratégias de ação, pois
elas acontecem em reuniões a portas fechadas e que depende de longos debates com gestores e
demais personagens que não tem trajetória de rua.
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Tais militantes apontam que tem maior interesse em estar na rua, fazer contato com a
população de rua nos albergues e monitorar as denúncias que ocorrem nas instituições ou nas
ruas. E este é um contraponto em relação às horas de reuniões em salas em que considera-se
haver “muita conversa”.
Esta diferença define certo tipo de divisão do trabalho militante. Como me explicou
Gonzaga sobre a forma como se organizam em Salvador: Maria Lúcia é a pessoa que faz o
trabalho de interlocução com os gestores, as coisas que se atribui ser do domínio da sociedade,
que compreende tarefas administrativas, de secretaria ou mesmo de negociação política com
autoridades a quem se supõe ter poder de intervir nas questões de interesse dos militantes do
MNPR. Enquanto ele, por outro lado, se responsabiliza das atividades de campo na rua, lugar
em que julga ser necessário ter a linguagem da rua.
Quando fui fazer o trabalho de campo em Salvador conversei com Maria Lucia e
Gonzaga para negociar minha chegada, então eles decidiram que eu ficaria hospedado na casa
de Gonzaga. Segundo ele, Lucia quis que eu ficasse em sua casa por que eu queria ir para
campo, então ele era a pessoa mais indica para me levar para lugares que, segundo ele, “Você
vai bonito e volta feio. Nem sempre, nem todo mundo, mas pode acontecer”. Ele falava de
forma orgulhosa que iria me levar nas malocas que são barril, lugares em que frequentemente
leva estagiários de diversas instituições e demais agentes interessados em conhecer sobre a
situação de rua. Me explicou que conhece cada maloca e que para chegar nestes locais você tem
que saber falar a linguagem adequada. O que Gonzaga apontou – e que desenvolverei mais
detalhadamente nos próximos capítulos – diz respeito a distinção de formas de conhecimento,
particularmente, deste conhecimento que é adquirido a partir da experiência de vida nas ruas.
Gonzaga se referiu a este lugar em que a linguagem da rua é necessária como escuridão.
Segundo me explicou, as ruas são de todos durante o dia, mas durante a madrugada, quando o
comércio é fechado e as pessoas vão para suas casas, o que sobra é a escuridão e suas regras
próprias. Neste momento, as ruas viram casa de muitas pessoas, portanto, devemos saber que
em determinado momento estamos andando na casa dos outros, e quando se entra na casa de
alguém, deve-se pisar com cuidado.
Ainda no que diz respeito a esta forma de compreender a divisão das tarefas militantes
no MNPR, compreende-se a existência de diferenças entre as pessoas que tem maior
desenvoltura com as coisas relativas à vida nas ruas e aquelas que têm maior facilidade para
lidar com questões institucionais e interlocução com as coisas da sociedade.
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A existência desses distintos perfis de militantes dinamiza formas de avaliação sobre as
dificuldades dos sujeitos organizarem o MNPR localmente. Pode-se acusar que determinado
militante tem dificuldades de organizar o MNPR em sua cidade, pois “tem medo da rua”. Tal
acusação está vinculada a ideia de que este sujeito tem pouca articulação com as pessoas que
estão nas ruas, conhece pouca gente, tem pouca experiência nos albergues da cidade ou
simplesmente não domina a linguagem necessária para se fazer como bom articulador da base
social do movimento. Por vezes, estas acusações ponderam que se trata de alguém “articulado,
que sabe falar bem, que conhece a política”, mas, ainda assim, mesmo com sua trajetória de
rua, tem pouca desenvoltura para lidar com os demais companheiros de rua. Por outro lado, há
também casos em que se comenta justamente o oposto: refere-se à pessoa como alguém que
tem “articulação com a rua”, mas não consegue se relacionar bem com as instituições e não
conhece os trâmites da política.
Estas características não são impeditivas de participação. Pelo contrário, há pessoas que
se encontram mais próximos de um tipo ideal do que de outro e todos podem, a seu modo,
colaborar com as atividades do MNPR. No entanto, é perceptível que para além da questão da
divisão dos trabalhos militantes, existe um ideal virtual do que deveria ser alcançado: Trata-se
justamente da composição de características que possibilitem fazer com que o sujeito se torne
um mediador entre universos semânticos distintos. Pessoas que consigam, a um só tempo,
dominar a linguagem institucional e a linguagem da rua, de modo a se constituírem como elo
de tradução destas linguagens aos diferentes públicos.

Viagens, deslocamentos e “crise de identidade”
As viagens para realização de reuniões, palestras e demais atividades políticas do MNPR
são constituintes do cotidiano dos militantes e tem importante papel na formação de seu saberfazer político. Ao narrar o início do MNPR em Salvador, Maria Lucia ressalta a importância
das articulações com organizações como sindicatos e o Conselho Regional de Psicologia, que
lhe possibilitou se envolver cada vez mais com o tema:
Eles começaram a me levar a vários lugares, juntamente com Francisco
Domingues, que começou comigo essa mobilização para a gente poder se
organizar. Foi nisso que a gente fundou a AMORES - Associação dos
Moradores de Rua de Salvador. Não levamos a frente a associação, mas foi ai
que começou essas minhas capacitações. Comecei a entender um pouco
melhor: Tinha alguma coisa referente à população de rua em algum local, que
trouxesse o tema? O CRP pagava a minha passagem para que eu pudesse ir.
(Entrevista, Maria Lucia, 2015).
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As viagens realizadas por parte dos militantes possibilita ampliação de seus repertórios
políticos. Através deste deslocamento, conhecem outros espaços institucionais de atendimento,
distintos projetos de intervenção social, colaboradores com maior experiência sobre o tema,
profissionais com distintas especializações, gestores públicos, outros contextos políticos locais
e podem realizar exercício comparativo com as realidades que conhecem em seus territórios de
origem.

Tal oportunidade se distingue da experiência cotidiana de vida na rua, amplia

conhecimentos, vínculos pessoais e também atribui legitimidade às lideranças.
Este fato se assemelha ao que já foi indicado por Pacheco de Oliveira (2004, p.34) sobre
o lugar especial que as viagens ocuparam na constituição de lideranças indígenas no Nordeste.
Ele destaca o papel decisivo da circulação destas lideranças na produção de representação
política, na produção de interesses comuns e alianças externas aos grupos. De modo semelhante,
Peres argumenta:
O índio cidadão por excelência é o ativista indígena e se aproxima em alguns
aspectos do cosmopolita definido por Hannerz (op. cit.), pois ele é portador
de uma competência cultural, de uma capacidade cultivada de manipular
conscientemente outras províncias de significado, mantendo uma atitude de
distanciamento e uma adesão calculada tanto frente a sua cultura de origem
quanto à cultura alienígena. Ele é uma caixa de câmbio, uma correia de
transmissão, enfim, um dos canais de circulação de significados e formas
culturais entre centro e periferia. Eles são ao mesmo tempo abertos aos fluxos
de significado oriundos do centro e críticos frente a eles. Como eles têm maior
acesso à cultura metropolitana, eles selecionam o que deve ser conhecido do
mundo exterior. São os “guardiões da cultura genuína” dos grupos locais,
porém a sua perspectiva da cultura nativa é diferente daquela dos seus
conterrâneos. As fontes de inspiração da sua pregação ou cruzada
tradicionalista são parcialmente domésticas, e parcialmente oriundas dos
recentes debates culturais do centro. (PERES, 2003, p.35).

O trânsito entre diversos espaços estabelece necessidade de usos e domínios de
linguagens específicas em outras “províncias de significado”. A partir da constituição desta
relação, cria-se legitimidade do sujeito enquanto liderança reconhecida, que tem contato com
pessoas e espaços politicamente importantes para a mobilização MNPR. Complementarmente,
na trilha do que já foi indicado por DaMatta (1978, p.29), se as viagens produzem este tipo de
deslocamento horizontal no território, movimento que possibilita novos encontros e
circunstâncias para os indivíduos. Paralelamente, há também deslocamento que se produz
verticalmente, “para dentro ou para cima”, que transforma os indivíduos na medida em que lhes
proporciona acúmulo de experiências subjetivas que modificam suas condutas e possibilita a
produção de outras perspectivas de si e do contexto social vivido e enfrentado politicamente.
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Pude perceber como tais experiências incidem no processo de formação dos militantes
quando, em meados de 2011, fui com Leonildo a Joinville, Santa Catarina, para uma palestra
sobre Direitos Humanos da população de rua. Ao longo do caminho, ele contou que já havia
realizado aquele trecho a pé algumas vezes, descendo a serra de Curitiba rumo a Santa Catarina.
Ao passarmos por uma balança de caminhões, indicou que em um dia chuvoso e frio, com muita
neblina, precisou parar exatamente naquele lugar para se abrigar, até que tivesse condições
favoráveis para continuar sua caminhada.
Ao chegarmos à cidade, fomos para o hotel que havia sido reservado para nossa estadia.
Leonildo me contou sobre a dificuldade de obter qualquer tipo de ajuda, como era difícil ter
acesso ao comércio, mesmo tendo dinheiro. Uma das tantas coisas que atribuiu à intensa
presença do racismo e preconceito no sul do país. Saímos para procurar um lugar para jantar e
ele destacou como fomos bem recebidos em uma lanchonete perto do hotel. Ao longo da noite,
relatou as situações ruins que passou na cidade em contraponto a este outro momento:
Eu já vim de Curitiba até aqui a pé, embaixo de chuva, sem rumo, sem
nenhuma perspectiva do que esperar daqui. Já tive que pedir comida e ser
olhado com desprezo pelas pessoas. E olha só isso? To vindo convidado para
dar palestra, com passagem paga, para ficar em hotel. (Caderno de campo,
Joinville, 2011).

A reflexão de Leonildo é exemplar do processo de mediação produzido pelas lideranças
do MNPR. Sua avaliação está conectada com a transformação de sua vida pessoal, ou seja, sua
presença em uma mesma cidade, ocupando espaços completamente diferentes em relação ao
passado e ao presente: Primeiro como pessoa em situação de rua e, anos depois, enquanto
militante com trajetória de rua, ou seja, que já não vive mais nas ruas. Desse modo, o
deslocamento entre lugares (casa, rua, albergue, estrada), tempo (avaliações de projetos,
passado e presente), experiência de rua e experiência domiciliada tem grande impacto no
processo de tornar-se liderança.
De modo semelhante, Maria Lucia se referiu ao sentimento de viver em uma constante
“crise de identidade”. Segundo ela, todo processo de transformação de suas condições de vida
se deu no marco da luta por garantia de direitos da população de rua. Foi através dessa luta que
ela conseguiu sair das ruas e estar em situação melhor. Assim, ao mesmo tempo em que se sente
autorizada a falar sobre a rua com a autoridade da experiência em primeira pessoa e ter sua
militância reconhecida publicamente, ela já não está mais em situação de rua. A “crise de
identidade” se refere ao sentimento de estar no meio do caminho: considera que sua vida ainda
está permeada pela situação de rua, pois, ainda que ela já não esteja mais na rua, também não
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se sente como pessoa domiciliada, tendo em vista seu conhecimento desta realidade e o trabalho
contínuo com o tema.

Oxigenar o contato com a rua
A teoria êmica sobre a legitimidade social da representação política dos militantes do
MNPR se ancora na experiência de vida na rua. Como afirmei no início do capítulo, melhorar
a própria vida é considerado algo importante para produzir motivação nos companheiros e
incentivar a mobilização das pessoas em situação de rua. Ao mesmo tempo, sair da situação de
rua também significa produzir afastamento desta condição social. Assim, a referida “crise de
identidade” deve ser manejada segundo estratégias para permanecer em contato com a situação
de rua e reproduzir as condições desta representação.
No campo das disputas políticas, os militantes devem ser capazes de dominar linguagens
que lhes dêem condições de compreensão das questões relativas à população de rua e possibilite
a transmissão adequada das necessidades do segmento. Por outro lado, é necessário também
dominar a linguagem que é própria da rua, conhecer seus critérios e etiquetas, conhecer e ter
boas relações com as pessoas da rua para realizar com sucesso a mediação entre diferentes
domínios.
Trata-se do desenvolvimento da capacidade de falar da rua e sobre a rua. Ou seja,
configurar discurso que articula a trajetória de sofrimento pessoal com um olhar que também é
externo e reflexivo. Discurso com a autoridade da experiência de rua, mas que também figura
na proposição, avaliação, intervenção, articulação e gestão que incide sobre as diversas
intervenções públicas na vida das pessoas em situação de rua.
Tendo isto em vista, parte das tarefas de mobilização diz respeito a continuar
convivendo nas ruas, estar a par do que acontece nos acolhimentos institucionais, conhecer as
pessoas, saber quem está chegando e quem está saindo, enfim, se atualizar cotidianamente com
os desafios vividos por quem está em situação de rua. Para realizar esta tarefa é necessário estar
nas ruas, mapear diferentes caminhos na cidade, buscar as pessoas, saber onde elas estão e ter
acesso a seus relatos.
Ao caminhar com Leonildo pelas ruas de Curitiba, rumo a um evento da Defensoria
Pública do Estado, foi possível perceber como ele faz escolhas dos caminhos em que cruzará
com seus companheiros de rua. Ao nos encaminharmos para o evento, descemos
estrategicamente no Terminal Guadalupe, centro de Curitiba, lugar que é sempre ocupado por
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várias pessoas em situação de rua, tanto a noite como de dia. Leonildo conhecia o grupo e parou
pra cumprimentá-los. Prontamente um dos rapazes o apresentou para outras pessoas, se
referindo a ele como “o cara do movimento”.
Ao saber que Leonildo era representante do movimento, algumas pessoas se
aproximaram. Uma mulher veio nos informar sobre seus problemas para conseguir uma vaga
no acolhimento. Segundo ela, perdeu sua vaga no albergue em virtude dos horários
estabelecidos para entrada, pois o acolhimento estava fechando às 19h. Leonildo argumentou
que entraria em contato pedindo uma vaga, então ela respondeu vigorosamente que não, pois
não queria voltar lá de jeito nenhum e que só iria se fosse para explodir o lugar.
Ao seguirmos o caminho, paramos em cada praça que passamos para que Leonildo
avisasse às pessoas que o Centro de Defesa havia mudado de endereço e que a notícia deveria
ser espalhada para os demais, caso alguém quisesse procurá-lo para fazer alguma denúncia de
violação dos direitos humanos. Depois da caminhada e das paradas para falar com as pessoas
em situação de rua, o discurso de Leonildo no evento reelaborou as denúncias que havia
recebido naquele dia, articulando o tema do debate com as informações que havia adquirido na
rua, poucas horas antes.
Samuel me explicou que este processo trata da necessidade por parte dos representantes
do MNPR de oxigenar a trajetória de rua. Pois, na medida em que o militante é aquele que se
propõe a representar os anseios da população de rua, este discurso precisa ser renovado
constantemente. Em suas palavras: “O cara tem trajetória de rua, mas você tem que renovar
isso. Não dá para ficar só com essa trajetória, você tem que oxigenar isso o tempo todo”.
Esta oxigenação da trajetória de rua trata de uma perpetua atualização da relação do
militante com a vivência e a linguagem da rua. Em outras palavras, espera-se que o militante
que consegue superar a situação de rua não se esqueça do viaduto. Pelo contrário, sua
responsabilidade é produzir mediação entre estes mundos. O desafio do militante, portanto, é
que a experiência de vida na rua chegue a públicos e espaços que tradicionalmente não chegam.
Principalmente, que a experiência sobre os espaços políticos e institucionais chegue de forma
qualificada de baixo do viaduto, em uma linguagem acessível às pessoas em situação de rua.
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CAPÍTULO 7 – Entre dificuldades e especificidades da militância

Achar o pessoal, mobilizar, levar para uma reunião, isso não é difícil. Difícil
é tratar da liderança, cuidar dela, manter ela lá. A gente meio que estabeleceu
uma regra de punição no processo. Então, quero dizer, é liderança, só que aí
o cara derramou, foi na boca lá e tal, usou umas pedras, voltou no outro dia:
não é mais liderança. Só que o cara é. Não adianta você falar que o cara não
é. Pode não estar bem no momento, pode não estar atuando, pode ter ido para
outro movimento, pode ter ido para o rumo de um vereador, partido político,
mas ele é liderança, tanto que ele vai para outros cantos. Liderança social
não precisa de movimento, ele participa do processo de transformação, está
misturado. E acho que a gente tem sido muito rígido com essa turma e
afastado eles um pouco. Talvez não seja então a questão de encontrá-las, mas
mantê-las, quanta gente já passou no MNPR? Encontramos uma galera que
passou por ai e que estão em outros locais, não tem ninguém parado, são
lideranças. A gente que ainda não desenvolveu bem esse processo,
precisamos melhorar o trato com as nossas especificidades. (Samuel,
entrevista, 2015)
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Superar dificuldades, afirmar especificidades
Após suas primeiras viagens para Belo Horizonte, Maria Lucia se deparou com a
existência de outras pessoas com trajetória de rua que começaram a mobilização do MNPR.
Naquele momento ela já havia se internado em uma comunidade terapêutica para recuperação
do uso abusivo de drogas e iniciado o projeto “Levanta-te e anda”4, mas passou a ter contato
direto com pessoas que já vinham acumulando experiência organizativa com a população de
rua no formato de movimento social, “para discutir as políticas públicas”. Entre os anos de 2009
e 2010, com o início do projeto UNESCO/MDS/Instituto Pólis, Maria Lucia já tinha em mente
a organização de um núcleo do MNPR na Bahia, quando é convidada para o encontro em
Cajamar e convoca Gonzaga para o evento:
No meio do caminho eu perguntei a Gonzaga: “E ai Gonzaga? Topa a gente
fundar o MNPR lá em Salvador?”. Ele disse: “Estou dentro”. Voltamos,
ficamos um ano indo pras ruas, conversando com a galera. Toda segunda feira
a gente ia com dois litros de refrigerante, sentava na praça, conversava com o
pessoal. Quando foi no dia 21 de março de 2010 a gente fundou o movimento.
(Maria Lucia, Salvador, entrevista, 2015).

O processo de organização começa a se desenrolar na Bahia de modo semelhante a
outros lugares, em formato parecido com o que continua acontecendo até hoje em novos
núcleos: um pequeno grupo de pessoas entusiasmadas com a ideia do movimento começa a
organização para mobilização de outras pessoas em situação de rua. A ideia começa a ganhar
corpo a partir das “saídas para rua”, ou seja, a partir da aproximação com as malocas, praças e
demais espaços em que as pessoas em situação de rua se encontram:
No início a gente não tinha nada, então a gente fazia um mingau lá em casa,
lá na Trindade, e vinha de lá da Trindade até aqui andando com uma panela
de mingau quente nos dias de sábado para fazer a reunião do movimento. A
gente começou assim depois parou, quando a gente viu que a galera tava vindo
sem precisar desse atrativo, a gente parou. A não ser água, cafezinho. E nem
café muitas vezes. Quando começou a ter 40, 50 pessoas, não tinha como ter
para todo mundo, fica barril para ter para todo mundo. A população de rua era
devagar para fazer as reuniões, muitas vezes eles esqueciam, era muito difícil.
Aí, como fazer para aumentar o quadro de pessoas aqui? A gente precisava ter
uma sede. Ai a gente começa a fazer as reuniões de 15 em 15 dias, mas não
tinha espaço e começamos a pedir local emprestado e cada vez fazer num lugar
diferente. Ai aqui tava fechado ai a gente vai e pede para começar a montar a
sede aqui. Ai eles cedem o espaço para gente, junho de 2010. Ai conquistamos
nossa sede aqui. (Maria Lucia, Salvador, entrevista, 2015).

4

Já mencionado anteriormente no capítulo 3.
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As narrativas sobre a existência e manutenção do MNPR se assemelham nas diversas
localidades, sobretudo, em virtude das dificuldades encontradas para organização. Por exemplo,
a falta de infraestrutura para realização de atividades, falta de espaços para reunião e para servir
como referência, seja para o encontro sistemático ou para guardar materiais como atas, pautas
e demais documentos.
Como salientado por Maria Lucia, muitas vezes as pessoas mobilizadas esquecem das
reuniões marcadas, faltam condições para se comunicarem e registrarem esses compromissos,
dependem sempre do “boca a boca” e da manutenção cotidiana de relações. Para marcar os
compromissos com antecedência, é necessário buscar espaços cedidos por outras organizações,
dentre outras dificuldades em nível infraestrutural.
Essa mobilização é fundamental para que o movimento produza grupos colaborativos
maiores. Contudo, se por um lado tais dificuldades são presentes de distintas maneiras nas
localidades em que há atuação de militantes do MNPR, outro aspecto igualmente relevante diz
respeito a questões sobre o próprio comportamento e especificidades conjunturais da vida na
rua. Mesmo que atualmente as coordenações nacionais do MNPR tenham conseguido
estabelecer vínculos e infraestrutura mais sólida do que de início, permanecem as avaliações
sobre “as dificuldades de organizar as pessoas em situação de rua”.
O fato se baseia na avaliação de que a vida nas ruas é composta de ritmos e valores
específicos e frequentemente distantes do imaginário que as pessoas domiciliadas projetam
acerca da vida deles. Pude compreender que a escassez pode ser algo relativo, que a organização
do tempo é projetada para o presente, a fim de dar resolução para os desafios que se afiguram,
e que boa parte das dificuldades de sobreviver nas ruas tem relação direta com as políticas de
gestão das cidades, que criam diversos impedimentos e até mesmo os atacam frontalmente de
forma violenta, destruindo os parcos objetos que possuem, impedindo a ocupação do espaço
público – quando muitas vezes isso é tudo que restou – e obrigando-os a abandonarem a cidade
em que se encontram. Sobretudo, pude observar que, longe de apresentar um contexto caótico
baseado apenas no improviso da sobrevivência, a vida na rua tem regras, moralidades, além de
arranjos específicos de solidariedade, disputas e conflitos.
Esses aspectos – além de muitos outros que serão apresentados ao longo do capítulo –
são indicados como desafios para organização de pessoas em situação de rua5, no entanto, isso
não é tudo. A ideia de desafio remete à existência de problemas que devem ser superados para

5

Anteriormente (MELO, 2011), demonstrei a relevância de pensar essa variedade interna no próprio processo de
mobilização em relação às dinâmicas da vida na rua.

221

alcançar determinados objetivos. Ao mesmo tempo, parte do que se tratará aqui refere-se
particularmente a aspectos considerados como especificidades da população em situação de rua
com as quais os militantes devem aprender a lidar. Ou seja, questões percebidas como aquelas
que devem ser incorporadas por seus membros.
A diferença a que se quer aludir aqui é que tais dificuldades são encaradas de modo
diverso. Por exemplo, em nível individual, os militantes tentam se organizar para incrementar
e melhorar suas práticas políticas e de vida, de modo que suas dificuldades para atuação sejam
superadas ou no mínimo atenuadas. Por outro lado, tais dificuldades verificáveis a partir da
experiência de vida na rua são assumidas desde um ponto de vista coletivo, como
especificidades que devem ser compreendidas, de modo que se torne possível realizar a
manutenção cotidiana da organização e da atuação de seus membros.
O que tentarei demonstrar, ao final do capítulo, considera as condições pelas quais esses
sujeitos produzem, a partir do reconhecimento coletivo de seus desafios pessoais e dificuldades
específicas, um terreno fértil à participação política, com base em distintos modos de cuidado
coletivo de seus membros. Frente às dificuldades de organização que se apresentam
insistentemente, percebe-se a necessidade de se fazer todos os dias enquanto coletivo, espaço
de exacerbação de conflitos e apaziguamento de dores, pedagogia fundamentada em
experimentações intensas e arriscadas, que visam tanto à transformação de si, quanto das
condições de vida enfrentadas nas ruas.

Dinâmicas da rua e rotinas institucionais
Enquanto segmento heterogêneo, a mobilização pelo MNPR aproxima pessoas que
vivem em situação de rua de modo distinto: desde aqueles que tiveram trajetória de rua em seu
passado, quanto aqueles que continuam nas ruas vivendo em mocós e malocas ou em espaços
de acolhimento institucional. Essas três situações, tomadas como tipos ideais, são anunciadas
como configurações que estabelecem dificuldades diferentes para a mobilização.
As pessoas que não têm acesso a serviços socioassistenciais – ou que por algum motivo
optam por não fazer uso desses espaços – organizam a vida cotidiana em função de dar
resolução as suas necessidades imediatas, em composição de estratégias para adquirir aquilo de
que necessitam6. Dedicam-se a trabalhos temporários (bicos), atuam como flanelinhas
6

Estas atividades não devem ser vistas como excludentes, pois no cotidiano, elas podem frequentemente ser
combinadas, inclusive com a utilização de serviços assistenciais ou diversas dessas atividades em momentos
distintos.
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(cuidando de carros estacionados, oferecendo serviços de limpeza, auxiliando os motoristas
com a baliza ou vendendo tickets de estacionamento nas ruas), com o recolhimento e venda de
materiais recicláveis como latas de metal, papel e papelão, comércio ambulante, dentre outras
atividades. Segundo os dados do I Censo e Pesquisa Nacional, sobre a questão do trabalho e
renda;
A população em situação de rua é composta, em grande parte, por
trabalhadores, sendo que 70,9% deles exercem alguma atividade remunerada
e 58,6% afirmaram ter alguma profissão. Dente essas atividades destacam-se
a de catador de materiais recicláveis [27,5%], “flanelinha” [14,1%], trabalhos
na construção civil [6,3%], limpeza [4,2%] e carregador/estivador [3,1%].
Contrariando a imagem comumente difundida, constituem minoria [15,7%]
aqueles que pedem dinheiro como principal meio para a sobrevivência.
(BRASIL, 2009, p.93)

As pessoas que realizam atividades remuneradas, por vezes, conseguem dividendos
suficientes para eventualmente recorrer a pensões pagas, mas na maioria das vezes precisam
recorrer a acolhimentos institucionais ou ficar na rua. Estar na rua depende muitas vezes da
manutenção e defesa dos espaços ocupados (mocós ou malocas), em grupo ou individualmente.
Já aqueles que não se dedicam a atividades remuneradas, tornam-se mais dependentes
de pedidos por doações aos transeuntes, principalmente, e dependem de diversas organizações
que oferecem serviços como refeições, espaços para guarda de pertences, utilização de
banheiros para higiene pessoal e doação de roupas.
Os comentários dos militantes sobre essas diferenças são frequentes, seja para falar
daqueles chamados “acamados” que dependem muito dos serviços sócio-assistenciais, que
passam o dia inteiro nos espaços de acolhimento, por doenças ou pela idade. Também quando
se referem a pessoas que, se não fosse pelas organizações filantrópicas, “morreriam de fome”,
em virtude da inabilidade para viver nas ruas. Como me foi explicado por Samuel,
Há uma diferença às vezes entre o cara da rua que está mais organizado (se é
que é possível ter um cara mais organizado com o passar do tempo), o
trecheiro e o cara que é da rua mesmo, que tá ali sujo, entregue. Esse cara quer
um dinheirinho para tomar pinga e não tem força mais. Tem que levar a
política lá, porque ele não vai não, moço. Você pode botar o Consultório na
Rua do outro lado da praça que ele não vai lá não, precisa ir até ele. (Entrevista,
Samuel)

Observa-se, portanto, que tal diversidade interna chega a situações extremas: de um
lado, pessoas que conseguem se sair melhor nas ruas e garantem relativa independência da ajuda
de terceiros; de outro, aqueles que acumulam maior dependência. Contudo, em todos os casos,

223

as pessoas em situação de rua precisam engajar-se em diversas atividades para obter seu
sustento.
Complementarmente, as pessoas que utilizam serviços socioassistenciais têm toda sua
rotina determinada por horários de entrada e saída de tais instituições, assim como também
ficam dependentes de estar nos locais e horários específicos em que organizações filantrópicas
fazem doações e oferecem alimentação. Dessa maneira, a maior parte do tempo de um dia é
dedicado a buscar formas de sobrevivência, restando pouca autonomia para se dedicarem em
demais atividades, comprometendo também a organização política daqueles sujeitos que
resolvem participar do MNPR.
Essas rotinas variam grandemente de acordo com as estratégias de vida adotadas. Isso
varia também de acordo com a rede de organizações constituídas em cada localidade. O que há
de semelhante são as rotinas e caminhos traçados na cidade em torno de dar conta da
sobrevivência: é necessário organização para poder usufruir dos espaços de acolhimento que
tem rígidas rotinas institucionais, com seus horários de funcionamento e número de vagas
menor que a demanda. É necessário mapear as bocas de rango e cumprir os horários para ter
acesso à alimentação, conjugar horários com o tempo de caminhada diária que se faz na cidade
e enfrentar filas, muitas delas.
A primeira vez que me atentei para esse lugar especial das filas na vida das pessoas7 em
situação de rua foi por ocasião de um debate sobre qual seria o nome do jornal bimestral que
estava sendo construído pelo MNPR em parceria com estudantes de comunicação da UFPR.
A expectativa dos participantes presentes, principalmente pessoas que viviam no
albergue do centro da cidade, era de criar um nome que fosse representativo da vida em situação
de rua e que fizesse sentido para pessoas que vivem em situação de rua de diversas maneiras.
Alguns nomes foram indicados até que dois deles foram para votação: “A Fila” e “A Laje”.
No momento em que um dos participantes sugeriu o nome “A Fila”, eu e os demais
presentes que não tem trajetória de rua ficamos curiosos, quando então um deles afirmou que
as pessoas em situação de rua passam mais da metade dos seus dias enfrentando filas: para
entrar no albergue, para sair, para comer, para usar banheiro, para se deslocar entre espaços
institucionais, para entrar no centro de convivência, para comer lá dentro, para sair novamente.
Para tudo existe uma fila e perde-se muito tempo ali. Ao mesmo tempo, as filas também
são locais de integração, conversa, espaço em que circulam informações sobre a rua, em que se

7

Trata-se da primeira vez, mas posteriormente a questão do tempo gasto nas filas me foi recolocada em diversas
outras situações.
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toma conhecimento sobre quem está sumido e quem está chegando, lugar de encontrar os
irmãos de rua, e, também por isso, constituiria lugar importante para a própria divulgação do
jornal. A Laje, por outro lado, representa o chão de cimento, o lugar de pernoite. Estar na laje,
por outro lado, significa estar em más condições, sem abrigo, sem acolhimento. Nessa ocasião,
optaram pelo nome “A Laje” porque supostamente esta seria uma condição mais geral para
todas as pessoas em situação de rua, pois nem todos encaram tantas filas, mas todos conheceram
a laje em algum momento de suas caminhadas.

Imediatismo da rua versus tempo da política
Dentre as principais razões indicadas pelos militantes do MNPR sobre a dificuldade de
“organizar a rua” para a defesa de seus direitos, um dos aspectos mais elencados incide sobre o
que designam por imediatismo da rua. De forma sintética, imediatismo trata da urgência sobre
a produção de respostas à resolução de problemas prementes à sobrevivência, tais como a
próxima refeição e o lugar para dormir. Visto que existem dificuldades materiais inegáveis para
organizar um segmento social que vive em situação de extrema vulnerabilidade social, torna-se
difícil fazer planos por longo prazo nas ruas, agendar compromissos para o futuro, quando tanta
coisa pode acontecer – e geralmente acontece – em uma única madrugada, por exemplo: A
suspensão da vaga em um serviço de acolhida, convite para o trecho, ataques e ameaças dos
agentes de segurança pública e demais atores, oportunidade para novos trabalhos, dentre outras.
Assim, indica-se que a atenção está quase sempre focada no presente e na definição imediata
das situações e resolução de necessidades.
Segundo militantes que entrevistei e acompanhei em diversas atividades, esses desafios
tratam da dificuldade de aproximar pessoas de atividades de organização e militância, quando
elas estão o tempo todo vivendo em função de atender suas necessidades mais primordiais,
acesso que só é possível a partir de dinâmicas, temporalidades e circuitos que muitas vezes não
permitem grande autonomia aos sujeitos (tais como rotinas institucionais de albergues, centros
de convivência diurnos e demais serviços de acolhimento).
Mesmo as pessoas que não se utilizam desse tipo de serviço e passam a maior parte de
seu tempo na rua, têm suas agendas determinadas por outras atividades tão ou mais imediatistas:
a ocupação e salvaguarda dos espaços de suas “malocas” ou “mocós” e seus pertences; os
horários de atendimento dos serviços prestados por voluntários que servem alimentação (as
chamadas bocas de rango); as rotinas de trabalhos como a catação de materiais recicláveis; o
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movimento dos carros em horário comercial para aqueles que exercem atividades como
flanelinhas, que cuidam de carros em pontos que precisam ser ocupados e defendidos para não
serem perdidos para a concorrência, dentre outros exemplos.
Todas essas atividades e rotinas institucionais, seja na rua ou nos chamados
equipamentos da assistência social, têm em comum o fato de que não se organizam mediante
uma programação de longo prazo, já que não existem garantias de vaga em albergues ou de
alimentação. Para garantir qualquer coisa é necessário organizar o tempo diariamente para o
acesso à alimentação, ao local de pernoite, até ao banheiro ou ao banho. Desta forma, a questão
que se coloca é: como chamar à organização pessoas com tal nível de vulnerabilidade, com toda
a sua rotina orientada para a resolução imediata de suas necessidades, sem garantias futuras e
pouquíssima margem para auto organização? Dito de outro modo, trata-se do desafio de
aproximar pessoas para atividades que visam à construção de melhorias para o futuro – sobre
as quais ninguém tem garantias – enquanto todas as atividades cotidianas para a sobrevivência
são organizadas para atender as necessidades mais imediatas.
Ao problematizarem a questão, apontam duas principais formas pelas quais ela se
materializa. A primeira delas diz respeito ao fato de que, em virtude da ausência de garantias,
dar conta da sobrevivência nas ruas consome muito tempo, dedicação e disposição em meio a
muitos acasos. Talvez a situação enfrentada pelos militantes do MNPR não se diferencie tanto
de outros movimentos sociais. Afinal, a organização política demanda certa dedicação que nem
sempre mobiliza os indivíduos a investirem o escasso tempo livre ao engajamento militante.
Ou seja, num primeiro momento, esse imediatismo tanto justifica quanto explica a dificuldade
de aproximar militantes para o engajamento nas causas e atividades empreendidas no MNPR
Ao mesmo tempo, o imediatismo não é apenas uma justificativa para a não organização.
A segunda – e mais complexa – questão versa sobre a forma com que esta lógica do
imediato se manifesta por parte daqueles que já estão mobilizados no MNPR. Este aspecto
adentra os debates de diversas formas, tanto na construção de um discurso radicalizado como:
“não há tempo a perder”; “precisamos resolver tal ou qual situação emergencialmente”, como
também para justificar atitudes impensadas ou que podem ir contra os acordos coletivos no
Movimento. Dito de outra maneira, trata-se da questão sobre as relações da vida na rua ou da
trajetória de vida na rua aliada ao fazer político, assim como dos impactos que a vida na rua e
os saberes adquiridos nesta e para esta experiência geram no desenvolvimento de um modo de
atuação particular.
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Dessa maneira, os desafios, limitações e demais questões encaradas como problemáticas
parece ser incorporado à prática dos militantes do MNPR como sua especificidade. Mesmo
aqueles participantes do que não dependem mais dos equipamentos ou que não vivem mais nas
ruas, ou seja, não vivem sob a lógica do imediato, atuam politicamente de acordo com a
dinâmica dos irmãos que ainda estão nas ruas.
Como demonstrei anteriormente ao abordar as distinções acerca da rua e da sociedade,
um dos aspectos recorrentes nos espaços de mobilização diz respeito ao incômodo no uso de
linguajar hermético por parte de técnicos, apoiadores, gestores e todos outros sujeitos
compreendidos como aqueles que “não são da rua”. As queixas se manifestam, sobretudo, com
a impaciência sobre um suposto prolongamento desnecessário das questões discutidas frente ao
acúmulo de necessidades e demandas representadas pelos porta-vozes da rua.
Certa vez, conversando com Tiago após evento sobre Direitos Humanos na Câmara
Municipal de São Paulo, ele comentou o quanto ainda era difícil para ele participar desses
encontros e falar sobre os problemas da rua. Tal situação era como um teste de paciência: tentar
fazer com que as pessoas entendessem as questões apresentadas sobre as dificuldades da vida
na rua e não se aborrecer com a morosidade do processo, bem como o fato de que, enquanto
está lá discursando, os irmãos em situação de rua estão sofrendo. Em suas palavras: “O cara
que está na rua mesmo, naquele sofrimento, não aguenta vir para um evento desse e ficar. Quem
está no sofrimento mesmo ficaria louco!”. A loucura anunciada por Tiago diz respeito à
diferença entre uma temporalidade particular da vida na rua e a temporalidade da política e da
gestão pública. Ela se manifesta em queixas sobre a morosidade incompreensível na resolução
das questões que demandavam.
O discurso compreendido como da rua é prenhe de urgência, muitas vezes incontrolável,
que se exprime no tom de voz, na performance do corpo, na revolta por não obter respostas
imediatas aos problemas que tentam apresentar tanto a gestores públicos quanto aos apoiadores
do MNPR. Por outro lado, o tempo da política é outro, compreendido como moroso: uma
reunião é marcada e realizada para se marcar outra reunião, na tentativa de conseguir agenda
com algum gestor ou gestora com maior poder decisório. Ao longo dos meses, entre diversas
reuniões e agendamentos, não é incomum que o processo culmine em novas reuniões com
outros gestores que, eventualmente, darão respostas evasivas. O ciclo de reuniões nunca se
encerra e isso faz parte do próprio processo político de mobilização e pressão por mudanças.
Os impactos da experiência, saberes e temporalidade da vida na rua são centrais na
formulação desse modo de fazer política. Uma das vezes em que pude pensar sobre esta questão
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foi em conversa com Wilmar, militante do MNPR em Curitiba, que, naquela época, ainda
morava no albergue da cidade, mas que teve longa vivência nas ruas de São Paulo e de Curitiba.
Wilmar era frequentemente chamado atenção pelos demais militantes do MNPR e
apoiadores, em virtude de seu posicionamento, compreendido como agressivo e desrespeitoso
com a coletividade, incluindo aí os próprios militantes do MNPR, funcionários do Ministério
Público do Estado e agentes dos serviços de atendimento à população de rua. A classificação
de suas atitudes como desrespeitosa era em virtude de sua ansiedade em resolver as questões.
Não aceitava ser contrariado em seus posicionamentos. Levantava o tom de voz, atacava com
ironia os demais presentes, principalmente aqueles que não eram da rua, acusados de não
saberem o que estavam fazendo. Por não serem da rua, não tinham qualquer interesse em mudar
a realidade.
Mesmo com estas atitudes que, ao olhar dos demais, pareciam agressivas,
imediatamente após as reuniões, era perceptível que Wilmar ficava de canto, procurando
alguém para conversar e visivelmente arrependido por sua postura na reunião. Após estes
momentos, frequentemente ele recorria a mim para conversar e eu o questionava sobre o que
estava acontecendo e quais eram os motivos por ele estar tão nervoso e impaciente com as
pessoas. Em resposta, Wilmar combinava elementos da sua trajetória de vida com as discussões
na reunião e eu não conseguia compreender quais eram as questões a que ele chamava atenção.
Até que em ocasião específica, quando sua relação com o movimento já estava bastante
fragilizada, ele me relatou o seguinte:
As pessoas têm que entender que estou num processo de ressocialização. Eu
estou tentando voltar para a sociedade, refazer minha vida. Eu não quero
chegar numa reunião e tratar as pessoas mal e sair brigado. Só que as pessoas
também não entendem! Eu vivi 23 anos na rua, estava ‘virado num índio’.
Agora que eu to começando a melhorar. (Nota de campo, Curitiba, 2011)

Compreendi a fala de Wilmar como forma de chamar atenção para o fato de que o
comportamento que se esperava dele no espaço da reunião não era tão simples de ser assumido
por alguém que viveu os últimos 23 anos em outro ritmo, lidando com o cotidiano da rua. Ele
não falava em termos de qualquer falta no que diz respeito à capacidade e conhecimento para o
debate ou na relevância de questões apresentadas, mas sobre comportamento adquirido e
incorporado que se traduz em outra forma de se encarar os problemas e oposições com os
demais. É particularmente curiosa esta imagem que ele nos fornece, de estar “virado num
índio”, expressão que fatalmente me espantou, tanto que rapidamente ele tratou de me explicar:
tratava-se, em última instância, de afirmar que a rua deixa o sujeito desprovido de certa
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“civilidade” esperada pelos demais, afinal as etiquetas e o proceder8 da rua são outros: “A rua
te faz agir como bicho, às vezes, se você não estiver esperto e for para cima, você é atropelado,
sem dó.”

Enfrentamento e dependência dos equipamentos públicos de assistência social
No momento em que as pessoas em situação de rua começam a se mobilizar no MNPR,
geralmente elas se encontram vivendo nas ruas ou utilizando espaços de acolhimento
institucional. Tais equipamentos constituem um dos principais elementos sobre os quais o
movimento atua e critica em sua luta para melhorar e transformar os serviços existentes, além
de demandar a produção de novas vagas e outros equipamentos para acolhimento.
A principal delas e mais compartilhada pelos militantes diz respeito ao fato de que fazer
parte do MNPR significa ocupar espaços públicos e relatar experiências que potencialmente
são contrários aos interesses dos profissionais da gestão desses espaços, em virtude das críticas
direcionadas aos serviços, equipamentos e programas. Ou seja, tais sujeitos tornam-se críticos
dos serviços a que recorrem e fazem uso, ainda que, ao mesmo tempo, estejam em relação de
dependência.
Esses locais e sua gestão recebem críticas quanto à sua infraestrutura, regras de
regimento interno, nível de especialização e competência dos profissionais, além de muitas
denúncias sobre infestação de pragas, qualidade da comida, violência por parte de agentes,
omissão de cuidados em saúde e todo tipo de denúncia por violações aos direitos humanos das
pessoas em situação de rua.
O que se torna problemático em termos da organização e mobilização do MNPR é que
os novos militantes que passam a atuar, muitas vezes fazem uso desses espaços e se tornam
importantes porta-vozes na atualização das denúncias e demonstração dos problemas vividos
no cotidiano desses espaços. No entanto, tal relação não se dá sem retaliações e riscos
constantes de que eles sejam diretamente prejudicados, ao perderem suas vagas.

O termo “proceder” ou “procedimento” costuma se referir a um quadro amplo de regras não escritas que devem
ser conhecidas pelo sujeito para que sejam respeitados e considerados pelos demais como um sujeito que tem
“proceder”. Em outras palavras, ter procedimento é saber distinguir o que é “certo” do que é “errado” e optar por
“agir pelo certo”. Apesar da distinção entre o certo e o errado ser absolutamente contextual, algumas questões que
costumam acompanhar esses valores dizem respeito a manter a palavra, ser honrado, não ser um delator, covarde,
fofoqueiro ou talarico (aquele que corteja a mulher de um amigo ou companheiro) e assumir as consequências dos
atos pelos quais é responsável (o que costuma ser referido por “assumir o B.O.” [B.O. é a abreviação de Boletim
de Ocorrência].
8
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Inicialmente, é comum que esta aproximação com as atividades do MNPR se dê de
modo receoso, pois é nítido para os sujeitos que essa frágil relação com os acolhimentos pode
ser rompida a qualquer momento, na medida em que a presença de militantes venha a
desagradar os responsáveis pela gestão. Desse modo, esses sujeitos se vêem frente ao dilema
de engajar-se na luta, tendo em vista a dependência dos serviços a que fazem uso e correrem o
risco de não poderem mais utilizá-los.
Quando Tiago passou a militar no MNPR, ele morava com sua esposa em um dos
equipamentos de acolhimento da região central de São Paulo. Enquanto representante do
MNPR, tornou-se referência no local, seja por sua possibilidade de dialogar com pessoas da
gestão, como principalmente por ser representante dos usuários, alguém que era tido como
referência para levar adiante as denúncias e reclamações dos demais moradores do local.
Naquele momento ele era o único representante do MNPR vivendo no equipamento, assim,
levava as questões problemáticas à direção da instituição e também para as reuniões do MNPR.
Em sua avaliação, em determinado momento começou a “incomodar demais” os
profissionais que lá atuavam e deles passou a sofrer perseguições. Era provocado para que
tivesse alguma reação que não fosse condizente com o regimento e assim pudesse ser expulso
do local, mas tentava não ceder a essas investidas para manter seu local de moradia.
Quando você faz parte do movimento, é claro que os funcionários (dos
acolhimentos) ficam de olho em você. Essa camiseta (do MNPR) traz respeito
e o pessoal fica com medo porque eles sabem que a gente vai cobrar. Ai eles
ficam só esperando um vacilo seu pra te mandar embora. Só que no meu caso
nem foi vacilo meu! A gente foi jantar e na hora de servir o prato um
funcionário jogou um copo de suco na minha mulher. Na hora a gente já se
acalmou, não xingou, não fez nada, mas eu fui fazer a denúncia. Quando voltei
lá com o documento para ser entregue, não me deixaram nem entrar para
entregar o documento. A mulher lá falou assim para mim: - Agora eu não
posso fazer mais nada por você. Eles ficam só esperando uma oportunidade
para te mandar embora. É por isso que o pessoal não gosta que a gente entre
nos espaços, muitas vezes não deixa a gente entrar. Agora, imagina só se em
cada espaço tivesse três, quatro do movimento? Meu objetivo é esse: Que em
cada equipamento tenha pelo menos uns 3 ou 4 militantes do movimento.
(Notas de campo, 2014)

A presença de militantes nos espaços é delicada, frequentemente, quando as lideranças
do MNPR solicitam visitas nos espaços de acolhimento os receios se tornam nítidos. Portanto,
a existência de militantes vivendo nos espaços pode ser particularmente intimidadora, algo que
varia tanto de acordo com as localidades como também com relação aos equipamentos
específicos, que, por vezes, são mais abertos à presença do MNPR. Em alguns casos a gestão
inclusive se torna uma espécie de apoiador informal das lutas e bandeiras defendidas.
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A situação narrada por Mauricio é semelhante. Na época Maurício morava em um
espaço novo em Curitiba, o condomínio social: lugar que recebe pessoas que estão num
momento de maior organização da vida pessoal, que já passaram por albergues e outros espaços
de acolhimento, e que passaram a viver em lugar que possibilita relação mais autônoma com as
instalações e que já participaram nas decisões e regras de gestão do espaço. Por exemplo:
pessoas que estão trabalhando em empregos formais ou diários.
Maurício estava desempregado e investia a maior parte do seu tempo nas atividades do
MNPR. No entanto, esta dedicação ao MNPR o coloca sob diversas dimensões problemáticas
frente os outros usuários do condomínio. Principalmente, constante ameaça sobre a
permanência nos espaços, até tentativas de cooptação e mesmo ameaças diretas por parte de
agentes da segurança pública.
Na pratica, Mauricio acabou se tornando um tipo de porta-voz nos serviços: é
reconhecido pelos usuários do serviço como a pessoa a quem se pode ou deve relatar as
reclamações sobre o funcionamento.
Ao mesmo tempo, é possível, em outras ocasiões, que pessoas reclamem de sua presença
pois sua rotina interna é diferente dos demais, em virtude da dinâmica de participação no
MNPR. Também existem as cobranças no sentido de que o MNPR não faz nada por ele ou por
ninguém, pois espera-se que ele consiga resolver todos os problemas. Parte de seu incômodo
corresponde ao fato de ele mesmo, em suas palavras, ter demandas imediatas, como toda pessoa
em situação de rua.

A vida é maior que a militância
A relação entre a necessidade de lidar com os desafios da vida nas ruas e o crescimento
da dedicação ao movimento, principalmente no quesito tempo investido em suas atividades,
gera outro tipo de problema, qual seja a relação entre a atividade militante e necessidade de
buscar alternativas para sobrevivência individual.
A dedicação de Maurício à militância possibilitou que ele organizasse muitos aspectos
de sua vida. Ele foi se envolvendo cada vez mais com a “pasta da saúde”, participando de
eventos, conhecendo melhor mais pessoas na área, participando de grupos para discutir a saúde
da população de rua. Por morar no condomínio social, passou a ter condição de moradia um
pouco melhor do que a dependência do albergue municipal, adquirindo condições mais
satisfatórias para gerir sua vida e militância.
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Se por um lado a militância passou a ter importante papel na organização de sua vida
pessoal, a atividade tomava boa parte de seu tempo. Naquelas circunstâncias, Maurício se via
com boas chances de reorganizar sua vida com maior autonomia e conseguir um emprego. Ao
mesmo tempo, se sentia dividido entre a vontade de permanecer nas atividades militantes e dar
continuidade ao processo de saída da situação de rua/acolhimento institucional.
Soma-se a isso, seus desejos e projetos pessoais. Basicamente, sua grande questão
correspondia a vontade de trazer sua mãe (que estava sozinha em outra cidade) para morar com
ele, algo impossível no condomínio social e diante suas dificuldades financeiras. No momento
de nossa conversa, toda a situação estava o colocando em grande ansiedade, ambíguo em meio
aos desejos de continuar na militância, querer sair das ruas e dar condições melhores para sua
mãe antes que ela falecesse. No entanto, não havia qualquer garantia de que conseguiria realizar
isso a tempo, nem que conseguiria sobreviver financeiramente de suas atividades militantes ou
em algum serviço que desse possibilidade de continuar na militância. Ao mesmo tempo,
também não havia alternativas imediatas, apenas a ansiedade de ter que um dia fazer uma
escolha entre o movimento e sua vida pessoal.
É comum que as pessoas que passam a se engajar de forma mais ativa no MNPR
comecem também a reorganizar suas vidas em outras bases: seja através da busca por formação
política e profissional, tentativas de controlar a intensidade do consumo de drogas, produzir
cuidado com o corpo e a saúde. Ampliam suas redes de conhecidos e amigos, surgem
oportunidades de trabalho. Enfim, buscam outras atividades a que possam dedicar seu tempo.
Quando falo dessa reorganização da vida, não se deve compreender meramente como
um tipo de “decisão racional” pela busca de outras atividades para investir tempo, como se essa
fosse uma oportunidade dada desde sempre. O fato é que a própria experiência prática de
engajamento militante no MNPR produz sentidos renovados de vida. Ao participarem do
processo de mobilização, de reuniões, organização de eventos e atos públicos tornam-se
publicamente reconhecidos enquanto militantes que representam a organização, pessoas
frequentemente chamadas a conceder declarações públicas (entrevistas, participações em
filmes, reportagens jornalísticas), e que, aos poucos, tornam-se também especialistas no tema.
Todo esse processo cria distinção social positiva e valoriza subjetivamente a autoestima.
Contudo, existe um ponto em que esse processo de descoberta de sentido se esbarra no
fato de que a própria atividade do movimento – que inicialmente provoca os sujeitos à mudança
de suas vidas – muitas vezes não é suficiente para dar condições materiais de sustento. Este fato
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gera um impasse, pois as pessoas anunciam que querem continuar engajadas no MNPR e, ao
mesmo tempo, se vêem frente à necessidade de se dedicar a outras atividades.
Quando lideranças despontam publicamente enquanto representantes do MNPR e
conseguem mobilizar o movimento e outras entidades em torno das questões relativas à
população de rua, por vezes, esse fato pode gerar incômodos para gestões públicas municipais.
Uma forma bastante utilizada para tentar coibir a organização e seus incômodos é justamente
aproximar essas novas – e incômodas – lideranças da gestão, oferecendo empregos nos próprios
serviços criticados.
Essa prática coloca os sujeitos em uma posição complicada. A oferta de emprego é
realizada tendo por base o reconhecimento da distinção desses sujeitos que demonstraram
capacidade organizativa suficiente para tornarem-se incômodos. Contudo, e sobretudo, aparece
como única oportunidade de transformação da vida pessoal. Ao mesmo tempo, os convites
indicam tentativa de desmobilização da organização pela oferta de emprego, interpretação
anunciada pelos próprios sujeitos em questão.
“Entre a cruz e a espada” estes militantes se vêem divididos entre a vontade de continuar
sua atuação militante, oportunidades de melhoria em sua qualidade de vida e o fato, quase
inevitável, de que aceitando o emprego, ver-se frente à necessidade de interromper ou
minimamente atenuar o conteúdo de suas críticas e mobilização. Por vezes, a relação com os
assistentes sociais ou agentes em geral é de inimizade. Ocupar estes espaços, portanto, é como
posicionar-se “atrás das linhas inimigas”. Desse modo, tais lideranças estão perpetuamente
tendo que calcular os possíveis danos, prejuízos e vantagens frente diversas propostas e relações
que os circundam. E desse modo, equacionar qual medida pessoal de engajamento pode ser
prejudicial para o coletivo e até mesmo para si?
Entre os anos de 2014 e 2015, ocorreram mudanças no quadro de lideranças no Rio de
Janeiro. Depois de um período de refluxo do movimento na cidade, dois homens e duas
mulheres estavam à frente dos trabalhos, organizando atividades de mobilização, reuniões,
participando de audiências públicas e demais eventos. Em 2015, 3 delas foram convidadas a
trabalhar no mesmo espaço de acolhimento em Niterói e a outra pessoa no Rio de Janeiro.
A avaliação do convite repetiu a lógica anterior: os militantes avaliavam se teriam
condições de permanecer no MNPR enquanto trabalhavam para a gestão dos equipamentos
públicos das cidades. Tentaram negociar de modo a não perder a oportunidade de emprego e
continuar enquanto militantes.
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No mesmo ano, conseguiram realizar o Dia Nacional de Luta da População em Situação
de Rua no Centro POP de Niterói, atuando enquanto militantes do MNPR. Poucas horas depois
do evento, alguns tiveram que voltar ao trabalho, enquanto outros ficaram de folga naquele dia.
A relação de trabalho não durou muito tempo, porque os gestores não conseguiram de
fato contratá-los para os empregos. No entanto, a tensão permaneceu durante todo o momento
em que estiveram vinculados enquanto empregados. Ainda que os militantes insistissem na
posição de que eram “empregados no serviço, militantes da porta para fora”. O fato de os
empregos não terem dado certo, abriu margem para certo alívio por não ter que lidar com esse
dilema. Ao mesmo tempo, a falta de emprego permaneceu como situação problemática, visto
que os militantes continuavam a ter que buscar outras formas para conseguir recursos, seja para
vida pessoal como para a própria militância (como deslocamento na cidade e alimentação, por
exemplo). Ao fim, no momento em que escrevo (2016), desse grupo, duas mulheres
permaneceram ativas na organização, enquanto os dois homens seguiram adiante em outras
atividades, motivados principalmente por dificuldades financeiras.
O destaque público alcançado por alguns desses militantes abre portas e produz
possibilidades, por vezes relatadas como “tentações”, no que diz respeito à expectativa por
mudança de vida, mesmo quando o sujeito já adquiriu outras bases para a sobrevivência. Um
dos casos mais emblemáticos, tanto que se tornou debate interno na própria militância, foi o
caso de Samuel (BH). Enquanto ele era um dos coordenadores nacionais, que no momento
estava empregado no CNDDH. Naquela posição, já participava de conselhos setoriais e do
CIAMP-RUA, quando recebeu proposta para trabalhar na Secretaria Nacional de Direitos
Humanos. Em suas palavras sobre o ocorrido:
Eu fui convidado para trabalhar no Governo Federal. E aí? O quê que
interessava nessa oportunidade? Bem, o salário interessava. Interessava
também a posição: Sair de baixo do viaduto e ir trabalhar no departamento da
secretaria que discute a Política Nacional da População em Situação de Rua.
O que tem de ruim, de negativo? Você perde o espaço de fala. Você vai
trabalhar numa secretaria onde o representante no Comitê, por exemplo, não
vai mais ser você. Você está lá para ajudar, para ver, mas perde o espaço de
fala. É um cala boca que você toma.
Tomás: Você vê dessa maneira?
Samuel: Claro! Tem que ser considerado isso. Olha, eu tenho uma
participação no Comitê que é boa! Eu intervenho, eu construo lá! Se eu não
puder falar mais, eu perco. O movimento que eu represento perde, a sociedade
civil, que esse movimento faz parte, perde. Vai chamar a Cristina [referindose à Cristina Bove da Pastoral Nacional do Povo da Rua] para trabalhar no
governo? A gente perde. Qualquer um daqui, que conhece o lado de cá, se for
para o lado de lá e tiver maldade, a gente perde muito. Foi pensando em tudo
isso que eu optei por não aceitar. Mas que é tentador, é né? Você sai daqui
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para ganhar R$ 4.700,00 lá em Brasilia, moço? Eu sobrevivo com mil aqui!
Ou seja, é claro que é tentador. (Entrevista, Samuel, 2015).

A oportunidade de melhorar financeiramente a vida pessoal é atrelada às mudanças em
termos de ocupação de certos espaços da militância e nos projetos políticos dos indivíduos. Mas
como Samuel chamou atenção, existe um “pano de fundo” maior em torno desse dilema: nas
palavras dele, “movimento é para todo mundo”, visto que qualquer pessoa pode se engajar em
movimento social. Ao mesmo tempo, “movimento é para quem quer”. Desse modo, a vontade
de participação presume a necessidade de organização da vida pessoal, de modo que seja
possível conciliá-la com as atividades do movimento.
A relação entre vida pessoal, sustento e atividades militantes abre espaço amplo para
que algumas pessoas “passem pelo movimento”, isto é, não permaneçam nele engajadas. Essa
capacidade de produção de rearranjos e de sentidos de vida faz com que muitas pessoas atuem
no MNPR temporariamente, até criarem as condições para seguir as próprias vidas pessoais,
não necessariamente enquanto militantes. Desse modo, o MNPR representa um espaço de
mudança de vida, favorável à produção de experiências de organização pessoal que instigue os
sujeitos a recobrarem sentidos para outros projetos e autonomia individual.
Em conversa com militantes de São Paulo sobre as dificuldades de manutenção de
militantes a longo prazo, ao refletir sobre os 10 anos de Massacre da Praça da Sé, Tiago avaliou
quantas pessoas já haviam passado pelo MNPR ao longo desse período, militantes que, por
diversos motivos, “passaram por ali e seguiram com suas vidas”.
Antônio, antigo militante que acompanhou o processo de formação do MNPR em São
Paulo, ressaltou que “O MNPR tem esse poder: Nem todo mundo que passou por aqui ficou,
mas de alguma forma, quando a pessoa se envolve mesmo, essa experiência é transformadora”.
Ele deu o exemplo do Tião (Sebastião Nicomedes), que também participou na formação do
MNPR e posteriormente foi investir em outras atividades como o teatro, a literatura e as artes.
Assim como em seu próprio percurso, como alguém que passou a trabalhar em local mantido
pela Rede Rua, em virtude de sua proximidade com a entidade e com a luta de forma geral,
justificou que, naquele momento, em virtude de seus horários de trabalho, ele não poderia
investir tanto na militância como gostaria, afinal, precisava trabalhar e ter seu dinheiro, mesmo
que naquele momento a condição de sua vida permitisse que, eventualmente, ele estivesse
presente em reuniões e eventos do MNPR. No mesmo sentido, Antônio e Tiago também
exemplificaram a questão a partir da situação de Rafael Teixeira: jovem que morou na rua
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durante alguns anos e que se envolveu com o rap. Em seu percurso, o MNPR também
representou um importante espaço para realização de seu projeto como músico.
Dessa maneira, o MNPR aparece como espaço liminar, transformador, produtor de
comunidade. Ainda que os benefícios que se supõe proporcionar se deem sempre numa
instância fugidia, nunca estável, em que pressupõe que há sempre o risco de desengajamento a
qualquer momento, mas que, ao mesmo tempo, produz transformação nas individualidades
daqueles que por ali passaram. Está no campo do imponderável, possibilidade não calculada,
mas que também produz satisfação a seus participantes, aquilo que se orgulha gerar, ainda que
não seja seu objetivo primeiro. Cada vez mais, parece-me que o MNPR passa a representar esse
espaço de incorporação de indivíduos com tais percursos e é percebido também como campo
de possibilidade de acesso a novas relações e transformações pessoais, mesmo quando isto
significa o abandono das atividades de militância.

Drogas e controle das recaídas
Ainda que existam pessoas ligadas ao MNPR que nunca tiveram relação com uso
abusivo de drogas, parte desses indivíduos que estabeleceram essa relação relata que a
existência do MNPR e a vontade de se aproximar do movimento se tornaram uma das razões
para a busca por sobriedade.
Não existe nenhuma regra formalizada do MNPR no que diz respeito ao trato e avaliação
sobre o uso de drogas, ainda que apareça como tema recorrente, situação considerada
problemática a que os militantes precisam defrontar com frequência. Localmente, cada
Coordenação lida com a questão de forma distinta.
Há casos em que o consumo de drogas aparenta ser exclusivamente da esfera do privado,
espera-se que os sujeitos/usuários devam tomar conta do consumo e compromissos, de modo a
ter controle e responsabilidade sobre seus atos. Ao mesmo tempo, existe certo controle mais ou
menos velado, espécie de vigilância e atenção sobre a temática. Nas palavras de Samuel: “O
movimento não define o trato: Essa política de que ‘o cara usa droga, volta e amanhã não faz
mais parte’ é de um lugar. Não é do movimento como um todo, é da Bahia, por exemplo”.
Samuel se refere a regras que são implantadas exclusivamente pela coordenação da Bahia, como
explicou Maria Lúcia,
Aqui em Salvador a gente tem uma questão muito séria. Quem tá na liderança
não pode usar álcool e outras drogas, mas é porque a gente acredita nisso,
acredita na recuperação e sabe que a gente chegou aonde chegou porque está
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em recuperação e tem responsabilidade com outras pessoas. É engraçado
porque muitas vezes a galera que vem para conversar comigo, vem conversar
com a Lucia que superou o álcool e as drogas, mais do que com a
coordenadora do MNPR. É uma coisa que todo mundo que participa do
movimento aqui sabe: Quem recai pode participar do movimento, mas não na
coordenação. Pode participar das reuniões, do movimento como um todo, mas
assumir compromisso de coordenação, não. A gente respeita muito a camisa
do movimento (Maria Lucia, Entrevista, 2015).

Parte das preocupações das lideranças com o consumo de drogas trata do esforço por
resguardar a imagem pública do MNPR frente à associação preconceituosa quanto à relação
entre consumo de drogas e pessoas em situação de rua. Tais esforços se manifestam nesse
“respeito à camisa” e a imagem que poderiam ser maculadas, na medida em que seus portavozes “escorregassem” com relação ao consumo drogas. Ao mesmo tempo, esse é um tema
controverso, como relatou Samuel:
As pessoas acreditam que o movimento é uma coisa muito séria, quase um
“solo sagrado”: Movimento Nacional da População de Rua. Lembro que uma
vez um menino veio em BH, participou de alguma coisa com a gente e foi
embora com uma camiseta e uma bandeira do movimento. Depois ele foi visto
lá em Vitória chapado de crack, pedindo dinheiro com a camisa e a bandeira
do movimento. O pessoal me ligou na hora: “Samuel, fulano tá lá na rua em
Vitoria pedindo dinheiro com a camisa e a bandeira do movimento nas costas,
o que a gente faz?”.
“Faz nada! Meu irmão, se o cara tá lá com a camisa do Flamengo pedindo
dinheiro o quê que o Flamengo faz? [risos] Não faz nada! O Flamengo deu
uma camisa? O cara comprou na lojinha? É a mesma coisa. Alguém disse para
ele quando deu a camisa que ele não podia fazer isso?”.
Olha, eu conheço pessoas que quando bebem não vestem a camisa do
movimento, rapaz. Não vestem! Por isso, por ser o guardião dessa história, a
cisma de perder o lugar, tem que proteger essa coisa. (Entrevista, Samuel,
2015)

Tais posicionamentos indicados aqui representam dois polos radicalizados: a
Coordenação da Bahia tem posicionamentos e regras específicas no controle do consumo e das
recaídas dos militantes, enquanto que para a de Minas Gerais a questão é atribuída ao âmbito
do controle privado e individual.
As diferentes opiniões acerca do consumo de drogas, representadas de forma polarizada
nas opiniões de Maria Lucia e Samuel, apresentam o problema da imagem pública do MNPR,
tendo em vista que esta imagem foi produzida com grandes dificuldades e o que se apresenta é
justamente a “cisma” com a possibilidade de perda desta imagem pública, em que o consumo
de drogas poderia representar ameaça ao reconhecimento e legitimidade do MNPR na ocupação
dos espaços políticos. Samuel refere-se ao problema de consumir álcool com a camisa do
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movimento enquanto o ápice dessa preocupação, mas, sobretudo, a questão se torna ainda mais
polêmica no que diz respeito ao consumo de substâncias ilícitas, ainda mais com a possibilidade
de os sujeitos usarem a camiseta do MNPR para obterem recursos econômicos para o consumo
de drogas.
De modo geral, o enfrentamento da questão é assunto para os militantes do MNPR
principalmente quando os militantes ficam comprometidos com o consumo, situação que
compreende-se afetar a rotina de suas atividades. Os problemas resultantes disso, que vão da
frustração pessoal pela recaída até à vergonha por demonstrar publicamente o consumo, produz
posicionamento pessoal dos indivíduos que resolvem se afastar da organização, tendo em vista
não atrapalhá-la. Por vezes isso acontece de modo definitivo, por vezes provisoriamente.
Em Curitiba tive a oportunidade de acompanhar diversos casos em que militantes
começaram a despontar enquanto lideranças, se mantiveram sóbrios por períodos e voltaram ao
consumo, consequentemente, abandonaram a militância. Em alguns casos, essas pessoas nem
mesmo permaneciam na cidade, deslocavam-se para outros lugares na tentativa de se afastar
dos conhecidos, tanto por parte dos companheiros de militância, como apoiadores que os
encontram nas ruas e os instigam a retornar às atividades do MNPR. Há situações em que
determinado militante desaparece repentinamente e que a primeira suspeita é que a pessoa tenha
morrido. Assim, começam a realizar esforços para buscar o paradeiro, por vezes em cenas de
consumo, por vezes tendo retornado ao trecho, ou ainda, casos em que, de fato, a referida pessoa
chegou a óbito.
A dificuldade e preocupações em manter esses militantes em atividade são latentes. Por
vezes, há casos em que as pessoas começam a ter problemas de relacionamento internamente
em virtude do consumo, tendo comportamentos considerados inadequados em espaços
institucionais, ao chegarem sob efeito de substâncias em situações consideradas decisivas ou
em eventos em que determinado militante tem um papel importante a desempenhar. As
inconveniências de ter alguém em estado alterado de consciência também aparecem
internamente, em casos que chegam a lutas corporais, roubo de pertences, desaparecimento em
virtude de dívidas, por vezes até mesmo roubo de quantias do próprio MNPR.
Entre idas e vindas, independentemente da variedade de formas como os militantes do
MNPR percebem o consumo de drogas e mesmo com toda preocupação em torno da imagem
do MNPR, existe também moralidade acerca da tentativa de “não criminalizar os
companheiros”. Trata-se do investimento e disputa de opiniões para que o consumo de drogas
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não seja tomado de modo a reproduzir valores reconhecidos como da sociedade, que, em virtude
do proibicionismo, criminaliza o consumo de drogas e estigmatiza os usuários.
Tal moralidade se manifesta em valor mais ou menos explícito de que, enquanto
organização, o MNPR não deve jamais representar “mais uma porta fechada” para as pessoas
em situação de rua. No fim do ano de 2014, ao fim da Expocatadores em São Paulo, estávamos
em um bar perto da sede do MNPR-SP, quando Leonildo conversava com militantes mais novos
na organização (de São Paulo e Goiás) sobre as dificuldades de manter a militância ativa:
Quando o sujeito chega ao movimento, a família já fechou a porta, todos já
negaram ajuda, está sem emprego, já está cansado de receber “não” de todos
os lados: no albergue é “não”, na saúde é “não”. Se nós não entendermos a
situação dele, ninguém mais vai entender. Então a gente tem que receber ele
bem, ser solidário, tentar uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário
porque o MNPR é a última porta aberta. O sujeito da rua já teve todas as portas
fechadas, o MNPR não pode ser mais uma. A gente nunca pode fechar a porta
para esse irmão. (Caderno de campo, São Paulo, 2014).

Para endossar a posição, Leonildo deu exemplo de um companheiro que passou por essa
situação em Curitiba – e que também pude acompanhar alguns dos seus percursos entre as
atividades do MNPR e sua luta por manter-se abstêmio. O sujeito em questão era
reconhecidamente uma liderança importante localmente: eloquente, articulado, com
experiência em outros movimentos sociais e com uma grande rede de conhecidos na cidade.
Seu problema em termos de consumo de drogas era com o crack e com o álcool, que,
como para outros consumidores, o álcool é gatilho para despertar sua vontade de consumir
crack. Em cada recaída, ele pegava o trecho para outra cidade. Certa vez, foi a pé para São
Paulo e lá permaneceu próximo ao MNPR. Recaiu novamente, dessa vez em São Paulo e voltou
a pé para Curitiba, retornando novamente ao movimento. Esse ciclo aconteceu algumas vezes
ao longo de seu percurso, até que se engajou em relacionamento amoroso e passou a morar com
sua companheira.
Passados alguns meses em sua nova casa, recaiu novamente e entrou num ciclo de idas
e vindas entre a casa e a rua, em função do consumo de crack. Na última recaída que
acompanhei, tivemos uma conversa em que ele afirmou que estaria se afastando do MNPR em
definitivo, pois as atividades o estressavam e produziam desequilíbrios emocionais que o
impediam de manter-se abstêmio.
Ao lidar com esse tipo de situação, percebi que Leonildo foi aprendendo com esse
processo e criando estratégias para lidar com o desafio e fazer uma manutenção gradual do
processo de interação dos militantes com as responsabilidades do movimento. Por exemplo,
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quando o MNPR concorre a vagas em conselhos setoriais (Saúde, Assistência Social, dentre
outros), Leonildo escalava as lideranças para serem suplentes nos conselhos e atribuía
coordenações de GTs específicos para que pudessem administrar as responsabilidades nos
espaços de atuação, como em discussões sobre habitação, saúde, assistência social, segurança
alimentar e direitos humanos. Sua ideia era que as atribuições de responsabilidade deveriam ser
concedidas aos poucos, de acordo com as condições dos indivíduos e sua persistência na
militância ao longo do tempo.
É então a partir de uma espécie de “didática da experiência”, de tentativas, erros e
acertos, que a organização vai se moldando frente aquilo que as lideranças consideram
especificidades e dificuldades da organização. Ser liderança do MNPR requer a habilidade de
lidar com experiências nunca imaginadas, ou ainda, lidar com tais fatos rotineiros frente aos
desafios de, ao mesmo tempo, manter a existência da organização coletiva. Para tanto, é
fundamental também a abertura para aprender com as especificidades dos demais participantes
e avaliar até onde cada um deles pode contribuir para a organização. Assim, a duração dos
engajamentos pessoais no movimento depende, em muito, do desenvolvimento de capacidades
e expertises em lidar com a diferença e o imprevisto.

Apoio mútuo interno como estratégia de manutenção da militância
Durante o trabalho de campo desenvolvido em São Paulo, passei pouco mais de um mês
convivendo com militantes do MNPR-SP que viviam em espaço cedido pela Rede Rua. Na
época abrigava algumas salas que serviam como sede do movimento. O mês foi particularmente
intenso, pois fiquei hospedado na referida sede e pude acompanhar a rotina da organização e o
cotidiano dos militantes de forma ininterrupta9. Foi também na mesma época de organização
para realização do Dia Nacional de Luta da População de Rua (19 de agosto), momento em que
o MNPR em São Paulo estava com a agenda particularmente cheia. A Plenária Fala Rua era
palco de intensos debates sobre habitação através do Programa Minha Casa, Minha Vida, dentre
outras pautas que tomavam a rotina dos militantes.
Em 2014 havia um grupo que tocava cotidianamente as atividades do MNPR em SP.
Além de Anderson – que acumulava a maior parte de suas atividades fora de São Paulo, em
atividades nacionais e regionais –, havia mais 4 pessoas que estavam todos os dias na sede e
9

A maior parte dos militantes dessa época se afastaram da organização, o espaço cedido durante alguns anos foi
devolvido à organização que o concedia e atualmente o MNPR-SP se encontra em outro espaço, dessa vez, cedido
pela Prefeitura de São Paulo.
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praticamente moravam lá. Outra parte do grupo vivia entre uma praça no centro de Osasco e o
acolhimento no Centro Pop, ainda assim, se revezavam na sede praticamente todos os dias da
semana. Então o local vivia com aproximadamente 10 pessoas todos os dias.
Esses militantes que frequentavam a sede eram todos homens, a maioria ainda não havia
completado 30 anos de idade e estavam – com exceção de duas pessoas – em processo de
recuperação do uso de drogas. Em sua maioria, vinham de históricos de uso intenso de crack10.
Enquanto companheiros de militância dividiam também a trajetória de rua, ou seja, o
conhecimento e as experiências de quem viveu – ou ainda vivia – a situação de rua. O
compartilhamento desses saberes significava também que, antes de se aproximarem da
organização, estiveram nas ruas tentando lidar com o consumo e a abstinência de drogas, todos
com suas próprias caminhadas na busca por recuperação, seja com ONGs de redução de danos
que atuam nas ruas, com passagens em CAPES AD ou em comunidades terapêuticas,
principalmente espaços de cunho religioso.
Mesmo com a diversidade das caminhadas individuais, existia a afirmação de um
propósito comum11: manterem-se afastados do uso de drogas para modificar a vida pessoal e
atuar no MNPR. Cada um deles seguia o propósito de acordo com os acúmulos de suas
caminhadas: Aqueles com experiências em comunidades terapêuticas evangélicas
frequentemente buscavam forças e motivação na fé cristã, falavam de seus aprendizados, do
amor de Deus, cantavam hinos e oravam. Em outros casos, a família, esposas e filhos eram o
grande pilar das justificativas pela vontade de manter-se sóbrio e “mudar de vida”.
Ao longo dos dias, cada um deles me falava sobre os problemas que enfrentavam. Um
deles me disse que não podia deixar de pagar a pensão da filha, pois se o fizesse a ex-esposa o
incomodaria, havendo o risco de ser preso. Preocupação esta que o colocava em ansiedade e
crise de abstinência. Outro afirmava que deveria evitar a todo custo beber álcool, pois era o
álcool que lhe provocava grande vontade de fumar crack. Enquanto que para outro sujeito, não
poderia lhe faltar maconha, pois aprendeu com um grupo de redução de danos que fumar
maconha auxilia a manter-se distante do crack. Mesmo anunciando seus planos de futuramente
deixar de fumar maconha, o método estava possibilitando que ele se mantivesse limpo do crack,
o que considerava o mais importante no momento.
As concepções sobre uso, abstinência, cuidado, recuperação e as formas adotadas para
manterem-se nesse propósito, não eram consensuais. Tampouco a falta deste consenso
10

Dentre as pessoas em processo de recuperação, havia apenas um rapaz que destoava dos demais por identificar
“seu problema com a cocaína”.
11
(NUNES, 2014).

241

constituía situação problemática. Pelo contrário, o que perpassa a dinâmica coletiva é
justamente o reconhecimento de que cada um precisa aprender sua forma de reestabelecer a
rotina em novas bases, que auxilie a manter-se longe das questões identificadas como
problemáticas no que diz respeito à adicção. Uma situação particularmente me chamou atenção,
quando um senhor com aproximadamente 50 anos de idade, que estava de passagem pela sede,
relatou:
O meu maior problema, o que pegou mesmo para mim, foi o tal do crack. Eu
tinha minha vida certinha, família, mulher, filho e o crack me fez perder tudo,
quando vi já estava na rua. O complicado para mim hoje é que eu tenho que
resolver isso primeiro, antes de qualquer coisa. Eu nunca tive dificuldade para
arrumar trabalho, mas quando eu volto a trabalhar, dinheiro no bolso, né?
Acabo indo para a biqueira. Só que se você fica panguando na rua também é
ruim, vai fazer o quê? Ficar no Centro Pop vendo TV ou fica na praça vendo
o dia passar? Na praça rola muita droga, muita briga. É aquela velha história:
“Cabeça vazia, oficina do diabo”. Na rua você fica sem saída. (Caderno de
campo, São Paulo, 2014).

Chamou-me atenção a ideia de que até mesmo o acesso ao trabalho e ao salário pode ser
um fator determinante no processo de recuperação, visto que, “dinheiro no bolso” dá as
condições para o consumo de drogas, em determinada fase do processo de recuperação. É
também este tipo de experiência com desdobramentos sutis que instiga a busca de outras formas
de lidar com tais questões:
Todo mundo conhece essa caminhada de clínica. Pode até funcionar para um,
para outro, mas no geral mesmo não funciona. Você sai da onde você tá, fica
lá trancado por 3, 6 ou 9 meses, fica limpo, fica firmão. Mas ai você volta para
rua tendo que lidar com a abstinência, desemprego, albergue e acaba recaindo
com força! Você fica isolado no meio do mato rezando e a droga não tá ali na
sua cara, então tá tudo bem. Difícil é lidar com o vício na rua, com a droga o
tempo todo ali na sua frente. (Caderno de campo, São Paulo, 2014).

As críticas às comunidades terapêuticas são acompanhadas também da exacerbação de
seus pontos positivos, por exemplo, o encontro com Deus. A consideração sobre a variedade de
formas de “aprender a lidar” com o vício e a busca por alternativas viáveis se opõem a outros
métodos, por vezes considerados ruins, como escutei nesta breve análise sobre as comunidades
terapêuticas.
Pude compreender melhor esse fato ao acompanhar um episódio de recaída em São
Paulo. Trava-se de uma pessoa que estava em processo de recuperação durante um ano, que
afirmava não poder beber cachaça, pois isso lhe produzia a estiga de fumar crack.
No final de semana, alguns integrantes do MNPR haviam se comprometido com seus
companheiros a fazer um churrasco na praça em que parte do grupo morava, no centro da cidade
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de Osasco. Eu fiquei na sede em outras atividades, enquanto alguns militantes se encaminharam
para Osasco. Eles não demoraram a retornar e pouco depois da hora do almoço já estavam de
volta. Ao questionar como foi a atividade, comentaram que a chapa esquentou na praça, pois
houve alguns desentendimentos entre pessoas que lá moravam. Alguns estavam “muito loucos
no corotinho”12 e outros estavam saindo constantemente da praça para dar umas pauladas13,
voltavam muito alterados e começavam a criar confusão.
Um dos militantes, com mais tempo de recuperação, dizia-me que com essas coisas, não
se deve brincar. O clima já não estava bom, tinham muitas pessoas em recuperação e muitas
pessoas em uso, sendo assim, era necessário saber o momento de se retirar para não cair na
tentação do uso. Assim, a justificativa para terem retornado tão cedo era que foram ao
compromisso e fizeram o que tinham se proposto a fazer. Mas quando ganharam a cena14 de
que o clima já não estava favorável à atividade, vieram embora.
O homem que afirmava não poder tomar cachaça em virtude do controle da recaída,
estava com muito cheiro de cachaça. Prontamente, outro rapaz comentou comigo que ele já
estava “doidão de cachaça” e que agora deveríamos ter atenção, pois era perigoso que, naquela
circunstância, a cachaça se manifestasse enquanto estiga de crack.
Durante o resto da tarde, a situação parecia estar sob controle. Ficamos pela sede
conversando e vendo televisão, enquanto alguns dormiam pelos colchões organizados em um
quarto coletivo em que dormíamos. O homem que havia tomado cachaça ainda estava
visivelmente “mexido” e também era visível a preocupação de todos na sede, mesmo que
ninguém estivesse, na verdade, alterado o comportamento com relação a ele.
Em meio às conversas, a pessoa que parecia mais tensa com relação a recaída chamou
atenção de todos para nos atentarmos a um barulho. Quando menos esperávamos, escutamos o
barulho da porta de ferro que dá acesso a sede. Alguém havia saído sorrateiramente, enquanto
todos estavam distraídos.
Em rápida troca de olhares e com expressão de preocupação, descemos as pressas para
conferir quem havia saído e comprovar as suspeitas. Um dos responsáveis pela sede me passou
a chave do escritório, espaço em que ficavam equipamentos como computador, impressora,
documentos, enfim, os bens mais importantes e caros da sede. Instruiu-me especificamente para
que eu guardasse a chave do escritório comigo e evitasse abri-lo pelo resto da noite e que, se

12

Corote é uma pequena garrafa de cachaça, feita de plástico.
Dar uma paulada quer dizer fumar crack. Refere-se à paulada como trago da fumaça produzida na queima da
pedra de crack.
14
Entender o que se passa.
13
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tivesse alguma coisa de valor, deveria guardá-lo também. Na sequência, os demais também
foram trancar seus armários e guardar seus pertences como celulares, perfumes e outras coisas
de valor.
Toda situação me perturbou, pois inicialmente a comoção em torno dos bens me pareceu
exagerada, pensei que talvez ele pudesse apenas ter saído um pouco e retornaria em breve e não
necessariamente estaria indo fumar. Mesmo porque, provavelmente, ele estava sem dinheiro. A
resposta que obtive aos meus questionamentos foi: “Com certeza ele foi fumar. Não precisa de
dinheiro, quando o cara é viciado e resolve que vai fumar, ele vai fumar. Vai dar um jeito”.
Mesmo tendo acompanhado muitas histórias de recaídas, era a primeira vez que eu
estava de fato vendo a situação se desenrolando na minha frente. Sem grandes cerimônias,
ficamos todos juntos na cozinha da sede, enquanto eu preparava um café, conversávamos sobre
o que poderia ser feito. Perguntei se não seria melhor irmos atrás dele na rua. A proposta foi
negada enfaticamente com afirmações de que isso não adiantaria, afinal, tratava-se de um adulto
e poderíamos inclusive arrumar um problema com ele. E então questionei se era realmente
necessário nos preocuparmos tanto com os objetos e se havia algum indício de que ele poderia
roubar as coisas. Obtive a seguinte resposta:
A melhor coisa que a gente pode fazer por ele agora é deixar acontecer, tentar
controlar as coisas aqui dentro e protegê-lo. Se ele pegar alguma coisa, a
responsabilidade é nossa, porque ele é viciado! Na verdade, todo mundo aqui
é! Hoje é ele que está passando por isso, amanhã pode ser eu ou outro mano.
O cara não vai pegar alguma coisa na maldade, ele tem consciência. Mas se
tiver algo de valor por aí, as vezes um celular, uma coisa assim, ele pode ficar
tentado a levar. Não é julgar mal, mas a pessoa está numa situação vulnerável.
(Caderno de campo, São Paulo, 2014).

Não demorou muito tempo para que nosso amigo retornasse da primeira saída.
Continuávamos na cozinha, agora com um grupo menor. Ele passou como que nos evitando,
mas eu ainda não conseguia reparar efetivamente se ele estava sob efeito de drogas. Caminhou
até o banheiro e começou a passar mal, estava vomitando. Depois de sair do banheiro, foi em
um dos quartos, saiu rapidamente. Subiu as escadas e entrou em outro quarto, claramente
procurando alguma coisa para pegar, ninguém falou nada até que um dos presentes perguntou
se ele estava bem. Afirmou que estava tudo bem, começou a mexer em suas cobertas e disse
que na rua estava muito frio e que iria levar suas cobertas para doar para os irmãos na rua.
Mesmo que não houvesse nenhum tipo de reação violenta ou coisa semelhante, a
situação toda era carregada de tensão. Não era possível deduzir o que estaria por vir, se ele seria
capaz de tomar alguma atitude impensada, se estaria seguro durante o tempo que estava na rua,
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se mais tarde voltaria a sede ou se seria a típica recaída que leva a pessoa a abandonar as
atividades do movimento e desaparecer. Novamente, ele desce as escadas e vai para rua.
Um dos presentes me perguntou se eu havia sentido um cheiro doce e eu respondi que
não, conseguia sentir o cheiro da cachaça – que lembrava algo adocicado – além do cheiro de
crack, que a mim lembra um estranho cheiro de algo químico, como uma mistura de solvente e
algo queimado, como borracha. Fui informado que a combinação da cachaça com o crack
produz esse cheiro meio adocicado, e, de modo um tanto confessional, escutei que “quando
você dá a primeira paulada então, é docinho, docinho.” A afirmação fez com que todos
começassem a rir. No meu caso, sorria de modo nervoso, pois sentia como se houvesse algo de
perverso na lembrança “adocicada” do consumo de algo que todos ali estavam tentando resistir.
Fumando meus cigarros compulsivamente, comentei que o vício em tabaco me causa tanto
transtorno que isso me possibilita apenas imaginar como que o vício em crack deve ser difícil.
A essa altura, a conversa se alongou sobre o consumo de drogas, abstinência e recaídas:
É foda. As pessoas não fazem a mínima ideia do que é isso. Essa é a maior
mágoa que eu tenho da minha família. Passei por um momento de tristeza,
minha mulher me traiu, minha sogra fez uma casa de caboclo15 lá no bairro
que eu morava, apanhei até quase morrer, me afundei na droga e minha família
virou as costas para mim. Eles são perfeitos, não erram! Não tem como
compreender uma pessoa que cai na droga, que tem um problema de vício.
Minha própria mãe virou as costas para mim, podia ter me acolhido e preferiu
não fazer. Tinha como fazer, mas não fez. (Caderno de campo, São Paulo,
2014).

A ideia de que “os outros não entendem” traz à tona os sentidos práticos vividos por
quem lida com o vício em drogas. Revela principalmente concepções acerca do cuidado, como
deve ser feito. Ou seja, espera-se que deve envolver outras pessoas que “conhecem a
caminhada”, suas angústias e dificuldades.
Pouco tempo depois, outro retorno. O rapaz caminha pela sede, olha para alguns objetos,
revira seus próprios pertences, dizia que tinha muita gente na rua e que estava empolgado para
ajudar, por conta do frio. Ao longo de toda a noite ele retornou à sede quatro vezes. Olhava os
tênis na frente da porta do quarto, não mexia, pegava alguma coisa em sua mochila, e um tanto
desapontado, saia novamente. A cada vez que voltava, sugeríamos que ele descansasse,
avisávamos que havia comida na cozinha e que ele devia dormir. Sem sucesso, passamos a noite
toda acordados, como de vigília, até o momento em que, exausto, nosso amigo foi deitar e então
fomos todos dormir também.

15

Emboscada, armadilha.
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Praticamente não consegui dormir aquele dia e poucas horas depois já escutava alguns
barulhos que vinham da cozinha. Levantei-me e o avistei na porta do banheiro, com produtos
de limpeza, vassoura e rodo. Perguntei como estava, ele afirmou estar bem e que iria lavar o
banheiro. Pouco tempo depois, ele já parecia realmente estar melhor, subindo o telhado para
consertar as telhas que haviam quebrado em virtude da tempestade da noite anterior.
Nos dias que sucederam ao ocorrido, tivemos muitas conversas sobre uso de drogas,
recuperação, recaídas e saberes produzidos a partir da experiência sobre como lidar com a
drogadicção de forma coletiva, enquanto companheiros de militância que estão no mesmo
propósito, buscando alterar o quadro de consumo de substâncias e transformar suas próprias
vidas.

Militância como forma de produzir sentidos de vida
As relações sociais entre os militantes produzem troca de experiências, circulação de
ideias e apoio mútuo, possibilitando a criação de um espaço diferenciado de cuidado coletivo.
Assim, mais do que um movimento organizado para atuar sobre agendas políticas específicas,
o MNPR representa também esse espaço de “sociabilidade entre iguais” que se reconhecem
enquanto detentores de experiências únicas e limítrofes, ambiente no qual se torna possível a
compreensão sobre dinâmicas e problemas aos quais se espera que os “outros”, que não
conhecem tal realidade, não sejam capazes de compreender ou mesmo tolerar as formas de
cuidado regidas por pressupostas éticas diferenciadas.
O testemunho pessoal de superação da vida na rua tem valor fundamental. Pude observar
sua importância ao acompanhar o cotidiano das atividades na sede em São Paulo. Naquele
momento, Tiago era Coordenador Estadual do MNPR – enquanto Anderson era o representante
da Coordenação Nacional – e responsável por administrar boa parte das atividades locais na
cidade de São Paulo16. Frente a seus demais companheiros, Tiago era quem tinha maior tempo
de dedicação ao movimento e também com a trajetória de sobriedade mais longa, visto que
estava sem consumir crack por aproximadamente dois anos.
Diariamente íamos a uma praça perto da sede, no bairro do Brás e ficávamos
conversando sobre a vida na rua, consumo de drogas, recuperação e mobilização de pessoas em
situação de rua. Em uma dessas circunstâncias, Tiago falou sobre a época que viveu na chamada

16

Essa composição foi alterada no III Congresso: Anderson se tornou representante do estadual e Darcy se tornou
coordenador nacional.
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cracolândia, no bairro da Luz. Contava para o grupo sobre a forma como vivia, narrando
histórias de quando se aproximava das garotas de programa em hotéis para roubar os bens de
seus clientes. Segundo ele, as meninas passavam roupas de clientes pelo fundo do armário falso
no hotel; arranjava remédios para colocar na bebida de clientes das garotas para que elas os
roubassem, dentre outras atividades que lhe possibilitasse arrumar algum dinheiro para
consumir crack. Segundo ele, “quando arrumava um tênis saia feliz, amarrava o cadarço e
jogava no ombro”, buscava seu cachimbo cata longe e saia “fumando que nem o Popey" –
enquanto gesticulava como se estivesse fumando em um cachimbo enorme. “Eram várias fitas
loucas que rolavam: maloqueiro já vinha com uma naifa17 e pá." Começamos todos a rir e ele
continuou falando empolgadamente:
Já vi cara pegando o outro e abrindo no meio que nem um frango, mano! Sei
lá mano, mas quando eu penso em tudo que eu passei, tudo que eu já vi, às
vezes não acredito que estou aqui desse jeito, limpinho, saudável. Vou ao
médico hoje em dia e o médico diz que eu to saudável. Para mim é
inacreditável. Eu dormia em maloca na cracolândia e os ratos passavam por
cima de mim! [gesticula em rápidos movimentos com as mãos cruzando o
peito de ombro a ombro]. Hoje eu estou aí firmão, saudável, só deus mesmo
para explicar. (Caderno de campo, São Paulo, 2014).

Uma interessante particularidade desse discurso pode ser percebida à luz da análise
realizada por Rui (2014) em cenas de uso de crack, sobre a figura do nóia enquanto categoria
de acusação entre usuários. Para a autora, os nóias são um segmento particular, aqueles que
desenvolveram relação radical com a substância e que acumulam características manifestas no
definhamento de seus corpos e passam a ser alvo principal de políticas de gestão nas cidades,
em virtude da negatividade em torno da categorização do nóia, enquanto figura repulsiva e
deplorável. Trata-se, sobretudo de uma acusação feita por outrem, ao invés de uma autoidentificação, o nóia é sempre o outro: É aquele que perdeu o controle sobre as impressões de
si, que passou a não se importar com os cuidados com a higiene pessoal, com o vigor físico ou
com a atenção dos olhares públicos. (RUI, 2012, p.280).
A pesquisa de Rui foi realizada com pessoas que estavam em uso no momento da
pesquisa. Desse modo, é curioso notar que em contextos de superação do uso de crack, o
passado se torna reiteradamente nóia e sua descrição serve como forma de afirmar a gravidade
da situação de uso e o quão dedicado se estava com o consumo da droga em relação ao momento
de recuperação. Trata-se, afinal, de um discurso que joga o tempo todo com os próprios
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Corruptela do inglês: knife – faca.
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estigmas sociais que depreciam as práticas e as condições de vida passada e que busca torná-lo
o mais dramático e depreciativo possível.
Por outro lado, o discurso da superação contra todas as expectativas só tem eficácia na
medida em que o emissor desse discurso consegue comprovar e demonstrar para os demais a
mudança em sua própria vida. Não é por acaso que muitas das pessoas que haviam se
aproximado do MNPR em São Paulo naquele momento tinham ligação direta com Tiago. Ou
seja, eram irmãos de rua, conhecidos de longa data que enfrentaram situações juntos nas ruas
e puderam testemunhar a mudança de vida:
É isso que eu acho que chama atenção das pessoas. Hoje eu não estou mais na
rua, mas muita gente me conheceu nóia, feio na fita durante vários anos. Ai o
cara pensa: “Olha só como está o cara, entrou no movimento, buscou um
progresso, está bem, está limpo”. E ai esse cara quer ver se funciona para ele
também e começa a colar junto! Aí vira para um, vira para outro. Eu acho que
é desse jeito que vai. Quanta gente ai que era nóia e que agora tá firmão?
Visando um progresso? A gente é prova de que dá certo! E eu acho que a
tendência é melhorar, aproximar mais gente. (Caderno de campo, São Paulo,
2014).

Essa dinâmica de testemunhos guarda íntima relação com a ideia de conversão. Tiago
contou naquele momento que seus conhecidos da rua o viam com outros olhos e citou o caso
da impressão que um de seus companheiros de Osasco, teve ao conhecer a sede do MNPR.
Segundo Tiago, a reação foi de surpresa: “Você que está na responsa disso aqui?" Tiago me
explicou que “estar no meio do povo”, em cada uma das ações do MNPR, mesmo que o irmão
pudesse estar em péssimas condições, “todo tiricento, nóia”, lhe concede oportunidade de
aproximação. Essa pessoa, por sua vez, "Vê um morador de rua que nem ele, mas que conseguiu
se reerguer e aí ele se inspira: Vê que ele também pode, que uma mudança de vida é possível”.
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CAPÍTULO 8 – “Nada sobre nós, sem nós”: o poder da
experiência e o lugar de fala.

Somos nós que temos que falar por nós mesmos. A população de rua
tem que falar, veio para falar e vai falar! Nós não podemos e não vamos
ser tutelados.
(Caderno de campo, conversa com Maciel em evento do Ministério
Público do Estado, Rio de Janeiro, 2014)
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“Nada sobre nós, sem nós”
Toda discussão proposta nesse capítulo converge para uma mesma questão: Seja no que
diz respeito à forma de construção da alteridade e produção de autoridade a do conhecimento
sobre a realidade da rua, a busca por reconhecimento de suas especificidades e a importância
da fala nos eventos através das denúncias públicas, trata-se das formas com que se pretende
produzir para as pessoas em situação de rua um espaço de participação política em que eles
consigam pautar suas demandas com alguma autonomia e controle de sua agenda política.
Pude perceber a importância desse aspecto ainda cedo, durante o primeiro período de
trabalho de campo em Curitiba (2009), quando fui a uma audiência pública convocada por um
Pastor de uma Igreja Evangélica que pretendia produzir um Projeto de Lei Municipal destinado
à população de rua. Neste evento estavam presentes representantes de algumas organizações da
sociedade civil, do Ministério Público do Estado, além de Valter Santana e Leonildo Monteiro,
representantes do MNPR no Paraná àquela época.
A grande polêmica desta audiência era a proposta do Projeto de Lei que versava sobre
a obrigatoriedade do albergue municipal de atender os usuários do serviço por um período
mínimo de 90 dias, pressupondo que este tempo seria adequado para que as pessoas pudessem
reorganizar suas vidas para superação da situação de rua. A proposta foi estrondosamente
refutada pelos participantes do MNPR presentes na reunião, segundo o argumento de que a
proposta não havia sido discutida com os maiores interessados nas mudanças das regras do
albergue, ou seja, as próprias pessoas em situação de rua.
Essa audiência marcou de forma enfática o chamamento por uma orientação autônoma
por parte do MNPR em Curitiba frente às questões que se esperava serem alteradas no
município. Tratava-se, em última instância, de um chamado à organização e a necessidade de
produzir espaço de amplo debate e informação para a população de rua, em que esta estivesse
representada e pudesse decidir sobre as pautas de discussão em consonância aos problemas que
desejavam ser enfrentados, criando maior efetividade de possíveis leis e demais ações
direcionadas ao segmento. Em resumo, tratava-se de dizer que a população de rua era a maior
interessada em qualquer alteração das regras do acolhimento institucional; eles eram a
autoridade em termos de compreensão do que era melhor ou não, e ainda, nada do que fosse
decidido acerca de suas vidas poderia passar sem a participação de representantes da população
de rua.
Nesse sentido, as concepções e práticas realizadas pelos militantes no contexto do
MNPR se aproxima de tantas outras experiências de mobilização e ação política que tem a
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experiência de vida sob condições de subalternidade como aspecto importante no cômputo das
concepções e justificativas para ação política. Trata-se de filiações que não são necessariamente
influências conscientes, mas que se assemelham naquilo que produzem, ou mesmo nos termos
que utilizam para sintetizar certas éticas para atuação. Particularmente perceptíveis em ações
dos grupos de mulheres, na epistemologia feminista, nos grupos de mulheres negras e mesmo
no movimento negro internacional.
Como demonstra Malo (2004), os grupos feministas nos EUA, desde os grupos de
mulheres negras no contexto da guerra de separação entre o sul e norte, e posteriormente as
feministas radicais, produziram formas de reinterpretar a condição das mulheres na sociedade
patriarcal a partir da prática de autoconsciência grupal, de modo que se tornassem especialistas
nas práticas de opressão que sofriam e pudessem valorizar a experiência vivida e “partir de si
mesmas” para a partir dessa perspectiva analisar as condições de opressão estruturais.
De modo semelhante, a partir da crítica elaboradas pelas feministas negras, autoras
como Patrícia Hill Collins (2000) e Bell Hooks (2015) elaboraram teoricamente sobre o lugar
e as especificidades da vivência das mulheres negras no que diz respeito às práticas e
concepções do feminismo branco. Nesta formulação, particularmente em Collins (2000, p.18),
trata-se da afirmar que as mulheres negras precisam estar no controle da crítica teórica e da
prática política do feminismo negro, ainda que estar no controle não signifique necessariamente
que outras pessoas estejam completamente excluídas do processo. No centro do argumento
sobre este controle está o princípio de que as mulheres negras podem e devem pensar e agir por
si mesmas, segundo sua própria agenda e demandas.
Collins (2000, p.266) atribui as condições de possibilidade para tal realização às
mudanças no clima político dos EUA a partir da mobilização dos movimentos sociais nas
décadas de 1950, 1960 e 1970, que possibilitaram o aumento do número de mulheres negras
nos EUA que se tornaram legítimas agentes de conhecimento e não apenas objeto do
conhecimento, passando assim a “falarem por si mesmas”. Este movimento tem implicações
profundas, substancialmente, no que diz respeito a uma reconceitualização das relações sociais
de dominação e resistência, de modo a produzir uma definição de realidade nos termos de quem
a experimenta.
De outra maneira, é possível perceber manifestações da mesma lógica no contexto de
luta contra o Apartheid na África do Sul. Steve Biko (1990), importante liderança e pensador
negro, identificava que parte do preconceito das pessoas brancas estava exatamente na crença
arraigada sobre a impossibilidade dos negros se organizarem sem a tutela e orientação dos
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brancos. Denunciava que até mesmo os brancos que eram contrários à segregação, se viam na
responsabilidade de controlar as formas com que os negros reagiam às situações que sofriam,
ou ainda, viam-se na tarefa de apresentar aos negros o que era o “verdadeiro problema” que
enfrentavam, ao afirmarem, por exemplo, que a questão racial na África do Sul era mais uma
questão de luta de classes do que de uma luta racial. No Brasil, Lélia Gonzalez chamou atenção
à forma como os negros sempre foram infantilizados em suas capacidades de se expressar e
participar. Infantilizados porque são aqueles sobre quem os adultos falam, aqueles sobre quem
se fala na terceira pessoa (GONZALEZ, 1984, p.225).
A partir desta influência do movimento negro durante os anos 1980 e 1990 na África do
Sul, no contexto das lutas de libertação, pelo fim do Apartheid, se desenvolveu um movimento
de pessoas portadoras de deficiências físicas. Sabe-se que durante o conflito pelo fim do
Apartheid, para cada pessoa que morreu na luta, três outras se tornaram deficientes físicos
(ROWLAND, 2004). Foi neste contexto que surgiu o Disabled People South Africa (DPSA),
movimento que encabeçou a luta pelos direitos das pessoas com deficiência na África do Sul.
Este movimento desenvolveu formas de mobilizar as pessoas com deficiência na luta
por seus direitos, de forma muito próxima ao movimento de libertação contra a segregação,
mas, principalmente, teve como um dos seus principais aspectos a produção de uma proposta
filosófica para transformação da atuação e intervenção sobre a questão. Tratava-se de reclamar
as deficiências como questão de direitos humanos e desenvolvimento social, não apenas como
questão de saúde. No centro da proposta de inversão dessa lógica, estava a ideia de que os
trabalhadores da área de saúde, médicos e assistentes sociais não deveriam dominar e gerir a
vida das pessoas com deficiência. Foi dessa empreitada reflexiva que surgiu o slogan “Nada
sobre nós sem nós”, utilizado desde então por diversas lideranças do movimento de pessoas
portadoras de deficiências até hoje (ROWLAND, 2004, p.9-10).
Como sugeri anteriormente, o discurso das lideranças do MNPR são atravessados por
lógicas que se assemelham aos princípios citados, mesmo que, por vezes, de forma indireta.
Particularmente, esse slogan cunhado pelo movimento na África do Sul foi apresentado a
diversas lideranças do MNPR que participam de conselhos setoriais em que também há
representação de lideranças organizadas pelos dos direitos de pessoas com deficiência e passou
a ser reproduzido, ainda que de formas distintas. A mesma lógica presente no “Nada sobre nós,
sem nós” já era manifestada anteriormente em expressões como “Nós por nós” e “Da rua para
a rua”, que condensavam em slogans o sentimento da necessidade de protagonismo,
participação e autonomia sobre as pautas que incidiam sobre a vida de pessoas em situação de
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rua.
O que existe em comum entre os textos citados é que, mesmo se tratando de mulheres,
mulheres negras, negros ou deficientes, o que está sobre pauta é a centralidade das experiências
e saberes específicos que se pretendem formadoras de novas formas de ver e projetar a situação
dessas pessoas que começam a “falar sobre si mesmas” e competir sobre as versões da realidade
que apresentam e disputam com os demais que, durante muito tempo, falaram sobre eles.
Se considerarmos que a vida na rua é uma experiência marcada por diversos fatores, e
que manifesta, particularmente no Brasil, a condensação de situações limites para grupos
minoritários, ex-moradores de favelas, desempregados, órfãos, mulheres, e, em sua maioria,
homens e mulheres negros e negras. E a vivência de tais situações é o pano de fundo pelo qual
se traduz a existência de outro conhecimento.
O conhecimento em disputa não trata da busca por manter o conhecimento na mão de
poucos, em segredo. Ao contrário, tenta-se ao máximo divulgar esses saberes, informar, educar,
falar a respeito. O que se tenta preservar, na contramão, é a autoridade sobre a experiência
vivida como forma de garantir espaço de participação nas representações públicas do segmento
e tudo que lhe diz respeito, seja em instituições de ensino, na mídia, gestão pública ou qualquer
outro espaço.
No caso da população em situação de rua, o MNPR aparece neste contexto como um
coletivo que apresenta a vida na rua enquanto modo de vida específico, como eixo que organiza
uma experiência compartilhada de sofrimento, e até mesmo negação de direitos. Frente a esse
panorama de questões que envolvem a ação política da população em situação de rua, destacase a necessidade da elaboração coletiva de políticas públicas que garantam seus direitos.
Paralelamente, entende-se que, para que esses direitos sejam efetivos, a população em situação
de rua deve ser reconhecida enquanto segmento específico, que necessita de uma política
informada sobre as nuances e necessidades da vida na rua.

Reconhecimento, redistribuição e justiça
Os debates e pautas políticas baseadas em noções sobre reconhecimento e na
necessidade de lutar por reconhecimento social já não são novidades. É perceptível a existência
de demandas políticas em que a defesa das promessas constitucionais e expansão de direitos
estão diretamente articuladas com processos que se baseiam na constatação de que distintos
segmentos populacionais têm especificidades, assim, para as políticas públicas serem eficazes
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e representativas dos diversos segmentos, tais particularidades devem ser levadas em conta. No
Brasil, esse fenômeno é observável na intervenção e busca de participação de diversos grupos,
tais como: mulheres, população LGBT, crianças e adolescentes, deficientes, idosos, população
negra, jovens negros de favelas, coletivos indígenas, comunidades quilombolas, população
ribeirinha, toda diversidade de grupos referidos como “comunidades tradicionais”, dentre
outros.
Em importante texto sobre o assunto, Charles Taylor (1994) demonstra as
transformações que incidiram na produção da centralidade pública do discurso sobre
reconhecimento e identidade e como esses significados foram construídos ao longo do tempo a
partir de mudanças sociais profundas. Sinteticamente, o argumento recai sobre o suposto
desaparecimento de hierarquias sociais que constituíam o fundamento da noção de honra e sua
substituição por uma noção de dignidade da pessoa humana, que se pretende ter sentido
universalista e igualitário.
O ponto fundamental, portanto, é que se acredita que nas sociedades democráticas – ou
democratizantes – se estabelecem demandas sobre uma “política de reconhecimento
igualitário”, que se materializa em exigências de um estatuto equânime de grupos considerados
“minoritários” ou “subalternos”, dos “feminismos” e do “multiculturalismo”, no que tangem às
condições de obtenção de representação e participação em política. Segundo Axel Honneth,
outro importante representante do debate, podemos chegar a uma definição mais circunscrita
sobre do que se tratam, afinal, essas lutas por reconhecimento:
São as lutas moralmente motivadas de grupos sociais, sua tentativa de
estabelecer institucional e culturalmente formas ampliadas de reconhecimento
recíproco, aquilo por meio do qual vem a se realizar a transformação
normativamente gerida das sociedades. (HONNETH, 2009, p.156).

O delineamento dessas lutas parte de contexto em que se pretende uma política
universalista, ou seja, promotora de igualdade de direitos, na tentativa de evitar a existência de
cidadãos de “primeira classe” e de “segunda classe”. Mas se por um lado existe a política de
universalismo ou dignidade, o desenvolvimento da noção moderna de identidade produz a ideia
de uma política de diferença:
O que agora subjaz à exigência de reconhecimento é um princípio de
igualdade universal. A política da diferença implica inúmeras denúncias de
discriminações e recusa da cidadania de segunda categoria. É aqui que o
princípio da igualdade universal coincide com a política de dignidade.
Todavia, as exigências daquela dificilmente são assimiladas nesta, pois tal
implica que reconheçamos a importância e o estatuto de algo que não é
universalmente comum. Ou, dito de outra maneira, só reconhecemos aquilo
que existe universalmente – todos possuem uma identidade –, aquilo que é
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peculiar a cada um. A exigência universal estimula um reconhecimento da
especificidade. (TAYLOR, 1994, p.59).

No entanto, essas formulações relacionam diretamente identidade e reconhecimento.
Dito de outra maneira, o reconhecimento da identidade individual e de grupo passa a ser
compreendido como algo fundamental na formação dos indivíduos, necessidade humana que
atribui “autenticidade” (Taylor) e “estima social” (Honneth). Em contrapartida, sua falta ganha
o estatuto de ofensa, tanto que a luta pelo reconhecimento torna-se um processo de disputas
simbólicas, moralmente orientadas, em que os grupos sociais buscam elevar sua estima e
apresentar os valores e capacidades de tal ou qual forma de vida.
Partindo desse cenário abrangente em que o reconhecimento se torna parte fundamental
do vocabulário contemporâneo nos movimentos sociais, o que se projeta é que o “não
reconhecimento” ou “reconhecimento incorreto” das identidades dos grupos sociais se eleva a
uma forma de agressão ou ofensa, pois seria o próprio instrumento de opressão que fragiliza a
estima dos indivíduos.
No entanto, este modelo do reconhecimento colado a uma concepção de identidade pode
apresentar alguns problemas: um dos desafios importantes a serem levados em conta diz
respeito ao fato de que as demandas por reconhecimento se manifestam de formas distintas. Em
seu comentário sobre o texto de Taylor, Susan Wolf (1994) destaca que a situação enfrentada
pelas mulheres é diferente de grupos que sofrem com a depreciação e desvalorização de suas
culturas. Ou ainda, que se determinados grupos demandam o reconhecimento de suas
identidades culturais, muitas vezes as mulheres vão questionar o “reconhecimento” ou
estereótipos estabelecidos de forma dominante sobre o que se pensa, afirma e ensina sobre o
que é ser mulher. Assim, o que está em debate seria justamente a possibilidade de crítica,
redefinição e reinterpretação de representações avaliadas como danosas por colocarem as
mulheres em espaço de subalternidade. Se alongarmos a questão, o problema se recompõe em
outros termos, pois o que se coloca em pauta é que, se essas identidades devem ser reconhecidas
ou recompostas em novos termos, elas também são heterogêneas internamente aos segmentos
que demandam reconhecimento de atributos e apresentam suas problemáticas de modo distinto.
A crítica ao reconhecimento a partir da noção de identidade já foi realizada por Nancy
Fraser (2007). As indicações da autora negam a ideia de que o centro do reconhecimento seja a
produção de respeito por identidades cristalizadas de grupos sociais – em que o não
reconhecimento seria um tipo de depreciação causadora de danos à subjetividade, impedimento
de uma realização plena do indivíduo e do alcance de uma “boa vida”. O problema desse modelo
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seria a afirmação, nas entrelinhas, de que o reconhecimento seria fundamentalmente a reparação
desse dano subjetivo na estrutura psíquica dos sujeitos pertencentes a tal ou qual grupo, em
detrimento da interação social, como se houvesse uma identidade totalizadora a ser protegida
de violações.
De outro modo, sua abordagem passa por compreender que o objeto do reconhecimento
não é a identidade, mas a condição de participação efetiva nas interações sociais. Ao
entendermos que o problema do não reconhecimento não é apenas a depreciação da identidade,
mas sim a alocação de determinados sujeitos em tal posição de subordinação social que impede
a participação como iguais na vida social e política.
Na formulação de Fraser, reconhecimento trata substancialmente de uma questão de
justiça. Isto significa dizer que a necessidade de reconhecimento trata do esforço de superação
dos padrões institucionalizados de valoração cultural, que impedem determinados sujeitos de
se tornarem parceiros integrais nas interações sociais e na vida pública.
Posto dessa maneira, podemos também avançar no que diz respeito à separação, cada
vez mais evidente, distintiva de dois tipos de demandas nas “forças da política progressista”. A
primeira diz respeito às lutas por “redistribuição”, ou seja, nas antigas tradições por igualdade
social e econômica, observável nos movimentos trabalhistas, associações de classe e sindicatos
que têm por objetivo a (re)distribuição mais justa de recursos e bens. A segunda seria marcada
pela demanda por “reconhecimento”, apoiada em concepções de uma sociedade multicultural,
de diferenças, pelas quais se pretende que a participação social não seja encarada a partir da
necessidade de assimilação das normas majoritárias e da cultura dominante para obtenção de
respeito igualitário – como já demonstrado nos argumentos anteriores.
Em consonância com Fraser, entendo que a oposição entre essas tradições é uma falsa
antítese e que as reivindicações por reconhecimento tratam de reivindicações por justiça. No
que diz respeito particularmente ao MNPR, a demanda por reconhecimento das especificidades
da vida na rua faz parte de uma de suas principais estratégias para obtenção de redistribuição e
busca por justiça econômica.
Dito de outra maneira, reconhecer a população de rua não trata de cristalizar uma
identidade que precisa ser defendida enquanto modo de vida. Na verdade, há um mal entendido
frequente em questionamentos que indagam se a luta do MNPR diz respeito à defesa do direito
das pessoas morarem nas ruas.
O problema, antes de tudo, trata da formulação da pergunta, pois, nestes termos, ela está
mal colocada. A defesa dos integrantes do MNPR parte de um princípio diferente: a rua está
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dada como possibilidade para diversas pessoas e isso é encarado como um fato estabelecido,
sobre o qual, em princípio, não se tem controle. Visto desta forma, o espaço público se torna a
última possibilidade para diversas pessoas que passam a ter que ocupar lugares como praças,
viadutos, pontes, buracos, marquises, dentre outros por elas avaliados como oportunos. Tendo
os espaços públicos como última paragem que restou, o impedimento sobre essa ocupação é
entendida como violação de direito. Desse modo, existe uma diferença tênue entre a ideia de
“lutar pelo direito de viver na rua” e, de outro lado, combater as ações que incidem sobre as
condições de vida na rua de modo a torná-la pior do que já é. Nesse sentido, a demanda é que
uma vez que estas pessoas se encontram nas ruas, elas não podem perder a garantia de seus
direitos constitucionais.
Uma afirmação comum no contexto de mobilização diz respeito ao direito de ir, vir e
permanecer nas ruas. Por um lado, essa compreensão é estabelecida em virtude da afirmação
de ter a rua como último recurso; por outro, a questão se torna complexa devido o imaginário
sobre a “escolha de viver na rua”. Não acho necessário aqui aprofundar-me no debate sobre a
ideia de “escolha”. O senso comum é suficiente: realizar escolhas pressupõe a existência de
opções. No entanto, quando se fala de escolha, a impressão transmitida é que tal opção é
realizada em detrimento de outras possibilidades, automaticamente pressupostas como
melhores do que a vida nas ruas. Contudo, perde-se de vista que a suposta escolha é
frequentemente realizada em contextos de extrema dificuldade, em face de opções avaliadas
como piores do que viver na rua.
Ainda que se possa afirmar a existência de identidades múltiplas nas ruas, que se
constituem a partir de uma vivência específica com tal experiência, a demanda produzida no
bojo das articulações do MNPR não vão ao encontro de defender uma identidade cultural como
modo de vida que deve ser respeitado por seu valor intrínseco, mas que, uma vez determinadas
essas especificidades da vida nas ruas, supõe-se necessário que os atores da sociedade
compreendam essa existência de modo a não tornar essa situação considerada dramática em
algo pior do que já é.
Outro aspecto importante deste debate diz respeito à ênfase sobre o fato de que a vida
nas ruas não deveria ser motivo para suspensão dos direitos de cidadania. Ou seja, por vez que
a situação de rua é uma realidade, há necessidade de que os direitos permaneçam efetivos para
esses sujeitos. O reconhecimento de suas especificidades, por sua vez, trata da expectativa de
que as intervenções sejam feitas de modo eficaz e não violadoras de direitos. O desafio proposto
pelos participantes do MNPR é fazer com que se garantam direitos e justiça enquanto se vive
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nas ruas e favorecer à construção de portas de saída resguardando a autonomia e participação
dos sujeitos.
Uma das principais atividades do MNPR é a produção de reconhecimento social sobre
a situação de rua e sua apresentação pública enquanto algo que a sociedade deve compreender
melhor os motivos e desafios. A partir desse sentimento generalizado de incompreensão, as
ações organizadas pelos atores do MNPR são voltadas à educação. Têm um sentido pedagógico
e se concentram na divulgação de informações e relatos em primeira pessoa, que ocorrem em
eventos e outras atividades de “sensibilização”, destinadas a diversos profissionais (agentes
técnicos), estudantes, gestores públicos e demais agentes encapsulados no que se referem por
Estado, compreendendo-se agentes diversos da segurança pública, defensores públicos,
promotores, profissionais da saúde, assistência social, direitos humanos e demais atores que
atuam ou pretendem atuar com o segmento.

A rua e a sociedade
Em oportunidade anterior, argumentei sobre a elaboração de uma dicotomia,
reconhecida no decorrer do trabalho de campo e evidenciada mediante a importância cognitiva
dos termos rua e sociedade (MELO, 2011). Tal categorização é parte do vocabulário que
perpassa narrativas de militantes do MNPR, representando dois campos de significação: de um
lado, a experiência de vida no ambiente social a que se referem por rua. De outro lado, o que
se referem por sociedade.
Por rua entende-se a situação de vida que implica aprendizagem de novas regras
constitutivas de conhecimento e olhar específico sobre o que apreendem como real. Trata-se de
uma realidade considerada inacessível àqueles que não vivem nas ruas ou que não passaram
por esta situação, portanto uma experiência acumulada em primeira pessoa. A sociedade, em
oposição, representa as condições de vida domiciliada, em que supostamente as pessoas são
mais respeitadas enquanto cidadãos. Trata-se de espaço em que os direitos se efetivam e são
garantidos, assim como o acesso a bens sociais e ao consumo. A menção à sociedade
corresponde sinteticamente ao oposto de todo universo de faltas vividas no mundo da rua.
Entende-se, portanto, que a experiência de vida na rua possibilita essa percepção específica e
compreende espaços de significação. Desse modo, conforma uma versão particular do que
consideram a realidade das ruas.
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Num primeiro momento, estes dois mundos são apresentados como reciprocamente
ininteligíveis e incomunicáveis. Presume-se que: “A sociedade não sabe o que é a rua”, ao
passo em que “A rua não tem os mecanismos para se fazer entender para a sociedade”. Por
conseguinte, afirma-se que “o povo da rua sabe o que é a sociedade”, tendo em vista que parte
das pessoas que vivem ou viveram em situação de rua também teve, em algum momento de
seus percursos sociais, a experiência do convívio em domicílio, em núcleos familiares e no
estabelecimento do emprego. Depreende-se disso que as pessoas em situação de rua conhecem
ou estão suficientemente familiarizadas com a experiência de vida do que se referem por
sociedade.
Assim, meu esforço anterior foi ao sentido de indicar como as distintas formas de
conhecimento sobre a realidade (referidas como da rua e da sociedade) tratam de modulações
relacionais que sintetizam explicações da problemática da vida na rua no contexto de
mobilização do MNPR, frente aos dilemas de sua inserção nas disputas públicas, em que
irrompem perspectivas sobre os problemas e tensões que compõe este espaço multifacetado.
Martinez (2011, p.30-31) aponta fenômeno semelhante em sua pesquisa na cidade de
São Carlos, em meio a fluxos entre a situação de rua e a utilização da estrutura de um Centro
POP na cidade. Ela demonstra que os sentidos sobre as disputas por versões da realidade tem
por referencial o “conhecimento da rua”. Conhecimento que só pode ser adquirido através da
experiência em primeira pessoa com o mundo-cão, em contraposição a uma versão
supostamente amortizada da realidade vivida pelos domiciliados. Mais recentemente, em sua
pesquisa sobre o MNPR em Porto Alegre, Lemões (2016) destaca a forma de transmissão de
um “saber das ruas” e a relação estabelecida entre os militantes e os técnicos, relação repleta de
tensões, na medida em que a possibilidade de reter este conhecimento e utilizá-lo publicamente
nas disputas é algo que passa pela autoridade de poder fazê-lo, segundo essa experiência que
só pode ser vivida na carne e transmitida ao domiciliados dentro de circunstâncias bastante
particulares.
Essa diferença de saberes e experiências tornam-se particularmente evidentes quando
algum apoiador/colaborador da causa – entre acadêmicos e profissionais da assistência social
e da saúde, integrantes de ONGs, gestores públicos dos municípios, governos do Estado e
Federal - reconhecido por não ser da rua se pronuncia. Principalmente quando se alongam em
demasia nas minúcias, regras de gestão e normas técnicas de serviços socioassistenciais. Nesses
casos, frequentemente são interpelados por alguém da rua sendo chamada a atenção ao fato de
que podem ter muito conhecimento técnico e teórico – que deve ser reconhecido –, mas que
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não conhecem a realidade da rua e o sofrimento da rua. Configura-se assim uma disputa muito
explícita, concernente às formas distintivas de saberes. De forma exemplar: casos em que as
pessoas da sociedade – como por vezes são categorizados – querem fazer o debate objetivando
a produção de acordos e consensos coletivos para a ação e, de outro lado, as pessoas em situação
de rua se interessavam em falar sobre suas angústias, relatar as situações de violação em
primeira pessoa e os problemas que vivenciam na ponta dos serviços de atendimento público e
nas ruas das cidades.
É nesse contexto que consigo perceber a importância da demarcação de uma posição da
rua para rua1, ou ainda, do nós por nós. Compreendo esse princípio como a evocação sobre
sujeitos políticos que se supõem os mais interessados em interferir no rumo político das
decisões sobre o segmento social, quem deve protagonizar essas mudanças e de que forma isso
deve ser feito. Sobretudo, trata-se de afirmar a existência de um saber ou conhecimento restrito
às pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua.
O que pude testemunhar na virada entre os anos 2009 e 2010 foi justamente o processo
de auto-organização de pessoas com experiência de vida na rua, segundo o pressuposto da
necessidade de participação popular daqueles que passavam assim a reivindicar políticas
públicas que assegurassem a visão social de que são sujeitos de direitos por reivindicação
elaborada desde o ponto de vista de quem conhece o sistema de atendimento e as dificuldades
da vida nas ruas.
Compreendo o contexto de mobilização do MNPR enquanto um campo de disputas e
mediações. Conforme Neves (2008), reconheço a existência de um contexto marcado por
delimitações, fronteiras simbólicas entre campos de relações que se expressam por
contraposições entre saberes (popular e erudito), entre o nacional e o internacional, público e
privado, dentre outras. Nas palavras da autora:
Enquanto universos de relações, de significações e afiliações, os campos são
segmentados, porque atravessados por múltiplas desigualdades, por diversos
domínios de saber e de apropriação de regras e recursos, modos de
procedimentos provocadores de diferenciação e de injustiças sociais. Os
espaços assim constituídos, longe de revelarem a suposta ampla hegemonia e
apregoada massificação, produzem a justaposição e a divergência de
aspirações e de concepções referenciadoras de práticas. (NEVES, 2008, p.25)

A ação coletiva fomentada mediante à representação do MNPR, enquanto movimento
social, corresponde à expectativa de se criar pontes de inteligibilidade entre distintas visões de
A frase “Da rua para a rua” sempre foi muito falada no contexto dessa militância e foi se tornando um tipo de
emblema e identidade. Alguns militantes até mesmo utilizavam a frase em suas assinaturas de e-mail.
1
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mundo que se relacionam, justapõem e competem por versões mais acertadas ou mesmo
legítimas da realidade. Neste caso, os porta-vozes do MNPR constituem como uma espécie de
tradutores, porque se supõem munidos dos requisitos necessários para fazer com que as
demandas da rua, de maneira adequada e eficaz, se tornem compreensíveis para aqueles
reconhecidos por fazerem parte da sociedade.
Tais aspectos incidem em algo já argumentado por Goffman (2008) ao se referir a
situações em que pessoas compartilham um mesmo estigma social, formulado pelo autor na
diferença entre os “iguais” e os “informados”. Nos capítulos anteriores, demonstrei alguns
dados sobre como esse compartilhamento de experiências de vida que são desprestigiadas e
estigmatizadas produzem relações sociais específicas entre aqueles que se consideram “iguais”.
Seja em relações de apoio mútuo interno ao grupo, na produção de espaços de inteligibilidade,
no entusiasmo sobre a possibilidade de superar dificuldades vividas ou aprender a conviver com
elas. E é com estes “iguais” que os indivíduos (considerados aqui como indivíduos
estigmatizados, nos termos de Goffman) podem reorientar sentidos de vida a partir do
reconhecimento, e, no limite, na celebração de suas especificidades.
Nesse contexto, existem muitas equivalências e aproximações possíveis com sugestões
dadas pelo autor. Dentre elas, é perceptível que as particularidades do estigma produzem a
possibilidade de buscar uma “vida coletiva” a partir da formação de grupos, como os Alcóolicos
Anônimos, Narcóticos Anônimos, grupos de ex-presidiários, prostitutas, homossexuais, dentre
outros grupos que sofrem com algum estigma social. Estes grupos muitas vezes estabelecem
representantes que vão a público defender suas perspectivas e demonstrar os problemas com os
chamados “normais”, ou seja, com as pessoas que não carregam o mesmo estigma.
Tais representantes se constituem como porta-vozes de seus “iguais” e falam com a
autoridade de um “igual”, que conhece as durezas de carregar determinado estigma e vão a
público para, por exemplo, reivindicar um termo designativo do grupo que seja considerado
menos ofensivo ou para reivindicar transformações específicas que incidem sobre a vida do
grupo estigmatizado.
Goffman aponta a existência de um conjunto de indivíduos dos quais o estigmatizado
pode esperar algum tipo de apoio, ou seja, as pessoas que compartilham de seu estigma,
definidos como seus “iguais”. Contudo, há outro grupo de pessoas indicadas por Goffman:
trata-se dos “informados”, pessoas que por diversos motivos se aproximaram do convívio com
o estigmatizado e passam a compreender a situação do grupo, em que se espera ter algum tipo
de empatia e compreensão acerca dos problemas por eles vividos. Frequentemente, estas
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pessoas “informadas” podem ser, por exemplo, profissionais que atuam no cuidado e nas
necessidades daqueles que possuem um estigma, assim como aqueles que atuam e promovem
algum tipo de defesa pública sobre o trato de um determinado segmento social estigmatizado.
A relação entre os “iguais” e os “informados”, ou ainda, “pessoas em situação de
rua/trajetória de rua” e os “técnicos/apoiadores/colaboradores” no contexto de mobilização do
MNPR, se manifestam de forma complexa e diversa. Nos eventos de mobilização, é frequente
a organização de espaços que se distinguem a partir dessa dicotomia: em parte do evento, todos
participam juntos. No entanto, existe um momento específico para que a população de rua tenha
oportunidade de se reunir apenas entre si. Ou seja, cria-se um espaço da rua, composto por
representantes da rua; e de outro lado, um espaço para técnicos, apoiadores e demais pessoas
que não tivessem trajetória de rua. Tanto nos momentos em que todos estavam reunidos no
mesmo ambiente de discussão, mas também nos bastidores dos encontros e nas rodas informais
de conversa, manifestava-se um incômodo: as discordâncias entre pessoas em situação de rua
e técnicos/apoiadores eram justificadas pela argumentação de que as pessoas domiciliadas não
sabem o que é a rua. Portanto, estariam menos qualificadas para opinar sobre os problemas
elaborados por pretensão de serem resolvidos.
O tensionamento das perspectivas entre quem viveu na rua e aquelas pessoas que não
tinham esta experiência se desdobra em muitas direções: por um lado, manifesta-se no
incômodo entre narrativas consideradas demasiadamente “técnicas” e herméticas; ou ainda
quando se considera que determinado ponto de vista não foi acolhido pelos demais.
Este posicionamento também é acionado como forma de legitimar posições que se
pressupunham serem mais acertadas, segundo os discursos que confrontam o linguajar técnico
a partir de saberes da rua, objetos de disputa política entre os demais participantes, pois seriam
discursos especializados que se propõem tão legítimos – ou mais – que aqueles proferidos por
técnicos e apoiadores. Exemplo deste tensionamento pode ser apreendido em discursos que
confrontam o saber formal, acadêmico, com o saber da rua, em formulações como: “Vocês
estudaram, foram para a universidade, mas nós conhecemos a realidade, a rua. Nossa
universidade foi o sofrimento da rua”.
Se essas disputas aparecem no contexto dos eventos do MNPR, com participantes
considerados como parceiros e apoiadores do movimento, a contraposição se torna ainda mais
evidente quando se tratam de relações de antagonismo declarado, principalmente dirigido aos
agentes da gestão pública em seus diversos níveis: desde secretários municipais, estaduais ou
federais, agentes responsáveis pela gestão de espaços de atendimento e demais atores com
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relativo poder decisório sobre o rumo e aplicação dos programas sociais e regras institucionais
das unidades de prestação de serviços.
A acusação quanto à falta de conhecimento sobre a rua tem relevância fundamental no
que tange à operação e avaliação de programas sociais e equipamentos especializados para o
segmento. Ela é formulada por críticas à forma como se encontram atualmente organizados,
segundo regras institucionais dos serviços, em função da inexistência de outros parâmetros e
modalidades considerados mais adequados.
A formulação dessa distinção entre rua e sociedade aponta para existência de diferentes
formas de conhecimento e experiência. Distingue pessoas no campo de disputas políticas e,
sobretudo, sintetiza formas de compreensão e inscrição da alteridade reivindicada para e pela
população de rua.
O modo de composição e arranjo dessas experiências e saberes, revelado nas disputas,
têm outros desdobramentos, visto que não são apenas as pessoas em situação de rua que se
esforçam por legitimar suas experiências e saberes nos debates públicos sobre a questão. Mas
também outros atores que figuram como antagonistas em relação às causas defendidas nas
mobilizações dos militantes do MNPR.
Um dos acontecimentos mais recorrentes nesse sentido é a articulação de profissionais
que atuam nos serviços públicos, principalmente assistentes sociais e educadores sociais dos
equipamentos de acolhimento institucional. Em audiência pública promovida pelo Ministério
Público do Paraná, após a intervenção de atores sociais de organizações de direitos humanos
que denunciaram violações de direitos, parte esmagadora delas ocorridas nos próprios serviços
de atendimento, houve uma enxurrada de intervenções de profissionais que tentavam legitimar
ações da gestão e a manutenção de regras de serviço de acolhimento institucional aos moldes
das instituições totais. Nesses discursos, tratava-se de defender a necessidade da presença da
guarda municipal nos referidos equipamentos da assistência, assim como da necessidade das
filas para entrada no espaço e a revista dos pertences de cada um.
Durante o evento, numa das inscrições para ter direito à fala, uma educadora social
iniciou sua intervenção afirmando que o MNPR busca lutar por direitos, mas que não concede
devida atenção ao fato de que os atendidos nos espaços institucionais também têm deveres que
devem ser cumpridos2; que todos os cidadãos tem direitos e deveres e que não se deve reclamar
por direitos sem antes estar de acordo com o cumprimento dos deveres. Na sequência, elaborou
uma longa digressão sobre sua trajetória enquanto profissional nos serviços de atendimento,
2

Desenvolverei mais acerca da questão entre “direitos e deveres” ao longo do capítulo.
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dos problemas, medos e riscos do trabalho e concluiu com a afirmação de que apenas eles
(trabalhadores dos equipamentos) conhecem a realidade dos serviços, vivem a experiência de
trabalho com a população de rua na carne, em primeira pessoa.
Antes que pudesse terminar seu discurso, uma pessoa em situação de rua se levantou na
plateia e a interrompeu dizendo que, se ela sabe como é estar do outro lado e conhece as
dificuldades do serviço, somente a população de rua sabe o que é viver neles, tomar sopa rala
todos os dias, usar banheiros sem porta, passar por diversas humilhações, apanhar dos agentes
de segurança, não ser atendido no posto de saúde, dentre outras situações compreendidas
enquanto violações de seus direitos. Por fim, afirmou que, já que ela se incomoda com isso,
deveria estar do lado do MNPR para fazer com que os serviços se transformassem em espaços
adequados, pois isso resolveria tanto a situação dos atendidos como dos profissionais no
atendimento.
O fundamental do argumento nessas disputas pelos sentidos da realidade é que, por não
terem trajetória de rua, as pessoas que formulam e organizam a gestão dos serviços, assistentes
sociais, educadores sociais e demais profissionais que atuam na ponta dos serviços3, não tem a
experiência necessária para compreender e atuar em seus cargos, conforme as pressupostas
necessidades da população de rua.
Um exemplo dos significados em causa na questão corresponde ao momento em que
estive na companhia de Maria Lucia durante conversa que ela teve com uma assistente social e
sua aluna, que iria começar a estagiar na sede do MNPR em Salvador. Nessa ocasião, Maria
Lucia explicou de forma mais geral o que pensa sobre os desafios do trabalho e o que julga
necessário que os novos colaboradores devem saber:
Vocês vão começar a trabalhar com a população em situação de rua. Nós
somos um povo extremamente complexo, nós temos tudo muito: A gente ama
muito, a gente tem muita raiva, tudo é muito intenso, a gente não tem um meio
termo. Por que a gente não tem um meio termo? Porque as ruas acabam com
nosso emocional. Na rua a gente tem que aprender uma nova metodologia para
viver. Tudo que funciona para uma pessoa “normal”, numa sociedade dita
como “certa”, não funciona na rua. Por exemplo, tomar banho duas vezes por
dia. Às vezes o pessoal diz: “Pessoa em situação de rua não toma banho”.
Mas eu te pergunto: Onde ele vai tomar banho? Onde ele vai lavar roupa?
Onde vai guardar? A gente usa roupa como se fosse descartável, usa e usa
mais até acabar e joga fora, porque não tem onde lavar, não tem onde guardar.
Escovar os dentes três vezes por dia? Como faz isso? Não tem nem escova!
Muitas dessas coisas as pessoas culpam a pessoa em situação de rua, mas a
culpa não é dela, é desse sistema que a gente vive. Nós encontramos diversos
tipos de pessoas nas ruas, com transtorno mental, egressos do sistema
prisional, LGBT, que às vezes a família não entende, não aceita a orientação
3

Nos locais em que os serviços são operados propriamente, espaços de acolhida institucional, CENTROS POP,
dentre outros. Retomarei essa questão no capítulo seguinte.
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sexual da pessoa. Nós temos quase toda população de rua composta de negros,
é uma população que está abaixo da linha da miséria. Isso tudo são coisas que
nós temos que pensar e refletir a respeito para trabalhar com a população em
situação de rua. (Caderno de campo, Salvador, 2014).

Maria Lucia chama atenção para o fato de que a população domiciliada sabe muito
pouco sobre o universo da rua. Nesse caso, para realizar o trabalho com o segmento, é
necessário conhecer a rua segundo os próprios padrões, critérios e dificuldades, de quem assim
a experimenta, requisito para então projetar resolução aos desafios, conforme as contextuais
oportunidades. Trata-se, afinal, de um alerta sobre o peso da perspectiva domiciliada e os
critérios estabelecidos sobre o que se considera ser melhor para a população de rua e ouvi-los.
Contrapõem-se assim, diminuir o peso dos conhecimentos domiciliados, rumo a outra
compreensão dos desafios a que pretendem chamar atenção e sob os quais visam resoluções.
Na mesma situação, Maria Lúcia elabora:
Para se trabalhar com população de rua, principalmente pessoas da área da
assistência social [pausa]. Porque se tem um grupo que a gente detesta é
assistente social! É porque às vezes, pela formação que vocês já tiveram
anteriormente, toda aquela questão do assistencialismo, não ter aquela escuta
qualificada, isso prejudica muito. Tem assistente social que chega para a
pessoa e diz assim:
- Tá, seu nome?
- Maria Lucia Santos Pereira.
- Família?
- Eu tenho uma irmã, que mora lá em Camaçari.
- Então volte para a casa da sua irmã.
Ok, na sua cabeça funciona. Já na minha, eu demorei 25 anos para retomar
meus vínculos com ela, sabe? Então, não tem essa coisa, você é formada e
acha que sabe mais da minha vida do que eu, que estou vivenciando aquilo.
(Caderno de campo, Salvador, 2015)

O que é posto em xeque é justamente a diferença de avaliação sobre o que assistentes
sociais e outros profissionais creem poder ser opções para a resolução dos problemas
enfrentados por pessoas em situação de rua. A relação com a família, especificamente, é um
dos elementos mais recorrentes no que tange à forma de tentar dar resolução e produzir
encaminhamentos para a pessoa atendida. Durante o trabalho de campo escutei diversos relatos
que culminam no argumento de que os profissionais não compreendem as especificidades da
rua.
Um caso anedótico me foi contado por Valter: Durante o período em que estava no
trecho, saindo do interior de São Paulo em direção ao Paraná, parou em uma casa de passagem
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para migrantes e pretendia utilizar o espaço para descansar da estrada. Contudo, ao ser atendido
ocorreu o seguinte:
Eu estava cansado, querendo apenas tomar um banho, jantar e dormir para
continuar o trecho. Depois de esperar um tempão na fila a assistente social me
atendeu, aí ela perguntou:
- Você tem família?
- Tenho.
- Você sabe onde eles estão?
- Sim.
- Você tem o telefone da sua mãe?
- Tenho
- Vamos ligar para ela então?
- Não, não quero ligar para minha mãe.
Eu tinha o telefone da minha mãe, mas não ligava porque não estava a fim de
fazer isso no momento! O que eu ia fazer? Dar o telefone pra assistente social
ligar pra ela, dizer que eu estava não sei onde, mal, bêbado? Eu vou ligar
quando eu quiser! É isso que esse pessoal não entende. Muitas vezes o cara
está na rua porque se desentendeu com a família. A última coisa que ele quer
é o caminho de volta para casa. (Caderno de Campo, Curitiba, 2009)

Se por um lado os casos apresentam diferenças de perspectiva sobre as especificidades
da vida na rua em relação a outros saberes – marcadas pelas noções de rua e sociedade –, a
insistência nessa diferença ganha estatuto especial, na medida em que se torna demanda
coletiva. Dito de outra maneira, a expectativa dos militantes é que a rua seja reconhecida e
compreendida pelos demais (desde seus apoiadores, profissionais que atuam nos serviços de
atendimento e outros agentes instituições) segundo os próprios padrões e critérios de quem tem
essa vivência; que o peso da perspectiva domiciliada e das inferências sobre o que se acredita
ser melhor para a população de rua seja minimizado, de modo que ela possa ser escutada pela
compreensão dos desafios que a situação impõe. E desse modo, sejam pensadas outras
possibilidades de garantia de direitos e estratégias de atendimento.

Pode o hegemônico escutar? Centralidade da fala e busca por escuta.
No ano de 2011, acompanhei um grupo de militantes do MNPR e outras organizações
de Curitiba até Florianópolis, convidados por um grupo de pessoas que havia iniciado
articulações para existência do MNPR na cidade. Alguns apoiadores estavam acompanhando
um grupo de pessoas em situação de rua motivadas a organizarem o MNPR em Santa Catarina.
O objetivo do encontro era trocar experiências entre os militantes dos dois estados, assim como
a realização da primeira audiência pública sobre o tema na cidade. Na audiência, participariam
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um representante do Paraná, outro de Santa Catarina, dois apoiadores do MNPR, além de
agentes do município, responsáveis pela política de assistência social, o vereador que chamou
a audiência e um representante da segurança pública.
Ao longo dos dias que estivemos em Florianópolis, parte das atividades foi dedicada à
preparação dos militantes do MNPR para a audiência pública e essa organização foi dedicada
principalmente a definição do que falar publicamente. A reunião de organização foi realizada
com apoiadores e as pessoas em situação de rua que estavam organizando o movimento na
cidade, sendo que um deles estaria incumbido da tarefa de representá-los na audiência e
transmitir suas questões.
Boa parte da reunião foi dedicada a escutar as histórias de violação vivenciadas. Naquele
momento, um dos principais problemas era que a Polícia Militar e a Guarda Municipal estavam
recolhendo as pessoas nas ruas para que assinassem um termo circunstanciado por “vadiagem”.
Essa denúncia se somava a diversas outras experiências de violência policial, perseguição por
comerciantes do centro da cidade e problemas nos espaços de acolhimento. Todos os presentes
queriam falar e contar detalhadamente suas histórias para que o então representante da cidade
de Florianópolis pudesse transmitir os relatos de forma correta.
Em certo momento, Leonildo, representante do Paraná, explicou aos demais que eles
teriam a oportunidade de falar no evento, afinal, tratava-se de uma audiência pública. Assim,
poderiam inscrever-se e ter direito à fala. No entanto, ressaltou a importância de sintetizar as
questões, tendo em vista a proposta de carta para que as autoridades formalizassem o
compromisso público de dar prosseguimento e acompanhar as demandas coletivas.
Chegado o dia da audiência, fomos para o local designado. As pessoas em situação de
rua demonstravam grande expectativa e seguiam comentando durante todo o trajeto sobre os
problemas vividos e a postura das autoridades na cidade. O clima estava tenso, pois havia
relatos de que na véspera da audiência um grupo de policiais abordou violentamente pessoas
no centro da cidade com ameaças de que não adiantaria nenhuma audiência pública, pois “quem
manda na rua são eles” e que depois da audiência eles continuariam nas ruas, a mercê de novos
encontros com a polícia. Apesar de demonstrarem receio com as possíveis retaliações,
reafirmavam enfaticamente o compromisso com as denúncias que seriam realizadas.
A audiência teve início com a convocação dos representantes que compuseram a mesa
de autoridades e representantes da sociedade civil. Entre aqueles que teriam tempo especificado
para discursar, estava o Secretário Municipal de Assistência Social – autoridade que responde
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pelos serviços da assistência. Assim que lhe foi concedida a palavra, o Secretário fez sua
declaração, apontou as falhas na política e o que considerava como avanços de sua gestão.
Após o término de sua exposição, o Secretário fez algo comum nessas situações: relatou
que tinha compromisso na sequência e que infelizmente teria que se ausentar, pois já estava
atrasado. Naquele momento eu já havia acumulado experiência com esses eventos e lembro que
nem mesmo me surpreendi com tal atitude. Afinal, trata-se de fato corriqueiro: Após o discurso
institucional, as autoridades abandonam o local do evento e anunciam representante para tomar
notas e responder em seu nome.
No momento em que o Secretário se levantou para ir embora, surgiu do fundo do
auditório uma voz que chamou a atenção dos presentes. Olho para os fundos da sala e visualizo
um senhor negro, alto e visivelmente embriagado, escorado na porta de entrada do auditório:
“Espere ai, Doutor, nada disso! Nós viemos aqui para falar dos problemas do morador de rua.
O senhor falou esse monte de coisa, agora quer fugir da raia? Nada disso! O senhor não vai
embora não!” Nesse momento os seguranças presentes no auditório se direcionam para a porta
na tentativa de retirar aquela incômoda presença. Os ânimos dos demais participantes se
exaltam, com diversas vozes protestando contra a saída do Secretário e pedindo para que os
seguranças não retirassem o homem. Várias pessoas em situação de rua se aglomeram na porta
e o senhor continuou tentando falar, até que o coordenador da mesa pede para que não o retirem
e deixem-no falar. Quando retoma:
O senhor não é o Secretário? O senhor falou tudo que tinha para falar, agora é
nossa vez! Que história é essa de que tem compromisso? E isso aqui é o quê?
Não é compromisso também? O senhor não vai embora não, o senhor vai
ouvir, porque a gente tem muita coisa para falar e o senhor tem que nos ouvir.
(Caderno de campo, Florianópolis, 2011)

O discurso foi recebido com aplausos pelos presentes e os demais participantes
começaram a pressionar o Secretário para que ele permanecesse na audiência pública.
Visivelmente envergonhado com a situação, o Secretário comunicou que pediria para seu
assessor dar alguns telefonemas para que pudesse permanecer no evento.
Todo evento em Florianópolis foi permeado pela expectativa de que a audiência pública
fosse um local oportuno para a fala de pessoas em situação de rua, seja através dos
representantes que teriam lugar à mesa, seja através das possíveis intervenções do público
presente.
A noção de fala aqui empregada trata de termo êmico e se refere ao ato de pronunciar
discurso público, presumindo-se que a fala será escutada e compreendida pelos demais
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presentes4. Entretanto, não se trata de um discurso de mobilização destinado a outras pessoas
em situação de rua. Os eventos (fóruns, seminários, palestras, encontros) organizados pelo
MNPR e sua rede de apoiadores constitui plataforma em que o discurso é direcionado à
sociedade, ou seja, aos diversos representantes do Estado (tais como profissionais da assistência
social e segurança pública), mas também à chamada sociedade civil organizada, assim como
ao público domiciliado em geral – a quem se pretende alcançar através da cobertura jornalística
concedida ao evento.
Ao problematizar a questão da representação textual dos subalternos em contextos póscoloniais, assim como as possibilidades e limites das condições dos intelectuais representarem
ou “falar pelos” subalternos, Spivak (2014) destaca: se o subalterno não pode ser representado
por outros, quais são as possibilidades de romper com as estruturas de poder e opressão, de
modo que a fala do subalterno possa ser ouvida? O questionamento sobre se “o subalterno pode
falar?”, posto de forma retórica, trata, sobretudo, da demonstração de posicionamentos
discursivos e a negociação entre falantes e ouvintes alocados diferencialmente no campo de
disputas.
Refiro-me à questão enquanto retórica, visto que, como apontado pela própria autora,
não se trata de saber se os subalternos realmente podem falar, visto que eles sempre falaram. A
questão é se eles são escutados e quem os escuta e em quais condições. Colocado dessa maneira,
o problema abarca os posicionamentos desiguais nas condições de diálogo frente ao esforço
contra à manutenção da subalternidade. Sua resposta é a produção de oportunidades para que
os subalternos não apenas possam falar, mas que sejam ouvidos de fato. Portanto, a questão
poderia ser assim reformulada: Pode o subalterno ser escutado? Pode o hegemônico escutar?

Eventos como espaço de denúncia e sensibilização
A fala tem importância central na prática de mobilização dos militantes do MNPR. Os
eventos públicos por eles organizados constituem o palco para circulação de sentidos entre as
pessoas que se pretende atingir. Durante o trabalho de campo, tive oportunidade de, em vários
estados, acompanhar o processo de organização e realização de eventos, os quais contavam com

4

Não parece ser por acaso que em São Paulo, em meio a divergências internas entre militantes do MNPR e seus
apoiadores, criou-se a “Plenária Fala Rua” com a expectativa de produzir momentos em que as pessoas em situação
de rua pudessem falar – modelo que se repetiu em outras cidades de forma diversa. Ou ainda, como pude presenciar
em Belo Horizonte, os usuários do CENTRO POP, junto com os profissionais que lá atuam, produziram o “Boca
no trombone” como possibilidade de falar das questões que lhes são pertinentes naquele serviço.
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a presença de lideranças do MNPR. Em Curitiba, local em que pude acompanhar esse processo
de forma mais intensa, os eventos tiveram início quando um pequeno grupo de militantes do
MNPR e seus apoiadores sentiram a necessidade de criar um espaço em que as pessoas em
situação de rua pudessem falar sobre suas experiências, problemas e desafios práticos. O
principal objetivo era que estas situações fossem espaço de “protagonismo das pessoas que
vivem nas ruas”; em que os porta-vozes da rua pudessem falar para os gestores sobre os
problemas que os afligem.
Os eventos se constituem como espaços complexos que agregam, ao mesmo tempo,
diversas funcionalidades: tratam-se de espaços de mobilização para atrair pessoas em situação
de rua e apoiadores, mas também para chamar atenção da mídia local na divulgação das
questões debatidas e correspondentes demandas. Servem como plataforma de debates e
produção de vínculos com as autoridades em diversos níveis de governo. São também espaços
de formação e informação sobre tais questões, de busca por consensos, mas também de
explicitação de denúncias. Permitem a construção de aliados e também inimigos, por
conseguinte, de novos sujeitos políticos.
A partir da experiência de maior duração em Curitiba, tanto quanto a experiência que
tive ao longo dos anos participando de eventos do MNPR em outras localidades, pude concluir
que a atuação política da população de rua se baseia no deslocamento da referência de
diacríticos identitários para o reconhecimento enquanto coletivo. O que parece a todo tempo
estar colocado em pauta é a centralidade da experiência de sofrimento que se expressa como
denúncia. Ela se materializa nos corpos e é vivificada pelo testemunho pessoal. Este trabalho
insistente de apresentação da experiência produz então o reconhecimento de um sofrimento
comum e fomenta unidade possível em torno da agregação dessas pessoas.
O evento com maior regularidade em Curitiba foi o Fórum Permanente da População de
Rua. Para sua realização, o grupo de militantes e apoiadores se reuniam para escolher temas
para debate. Eram convidadas diversas pessoas, tais como profissionais da gestão pública,
assistentes sociais e outros profissionais que pudessem responder sobre questões relativas aos
problemas identificados pelos participantes do MNPR. Posteriormente, compunha-se uma mesa
com os convidados de determinadas áreas técnicas e uma liderança do MNPR, enquanto demais
apoiadores, técnicos e voluntários de ONGs, instituições religiosas, estudantes e pessoas em
situação de rua ocupavam a plateia. Após as reuniões, decisão da pauta e dos convidados para
a mesa, organizavam estratégia para divulgação do evento entre possíveis parceiros. Mas o
principal o problema era a mobilização da população de rua.
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A mobilização era atribuição das lideranças do MNPR, que circulavam nas ruas da
cidade, principalmente nos espaços de acolhimento e atendimento institucional, nas bocas de
rango e demais espaços em que se esperava encontrar grupos de pessoas em situação de rua. A
convocação era realizada a partir do chamado boca-a-boca e com a distribuição de folhetos de
divulgação. As lideranças assumiam o papel de entusiasmar as pessoas para o evento, sugerindo
que aconteceria em local adequado para que eles trouxessem suas denúncias e reclamações.
Enfim, o evento era divulgado como oportunidade de levar a realidade das ruas aos ouvidos
dos responsáveis pelos serviços, autoridades do Ministério Público do Estado e demais
instituições consideradas importantes para a defesa dos reclamados direitos5.
Esse primeiro Fórum teve início com uma apresentação de rap por um jovem que vive
em instituição de acolhimento (Meninos da Chácara de 4 Pinheiros). Após a apresentação, a
mesa foi composta com representantes de instituições filantrópicas do município, do Ministério
Público e do MNPR. Leonildo deu abertura às atividades realizando um histórico do MNPR em
nível nacional, ressaltando principalmente a importância de cobrar do poder público as políticas
do Decreto 7.053/2009, especificando que a aplicação das políticas deve ser realizada
resguardando a participação dos integrantes do movimento. Na perspectiva de Leonildo, não
haverá avanços enquanto não houver participação popular e diálogo com o poder público. Em
suas palavras: “a população de rua sabe quais são seus problemas, mas queremos ser ouvidos
pelo poder público”.
O encontro transcorreu em clima de tensão, visto que houve grande participação de
profissionais da Fundação de Ação Social – FAS, a instituição responsável pelos principais
equipamentos da rede de serviços sócio-assistenciais do município de Curitiba. Durante o
evento foi possível notar que todos os presentes em situação de rua que se pronunciaram tinham
alguma experiência negativa para relatar sobre o Albergue da FAS (Resgate Social): a violência
da guarda municipal que deveria cuidar da segurança dos usuários, as péssimas condições de
higiene dos dormitórios e banheiros, o descaso de educadores e profissionais, a falta de vagas,
denúncias sobre interceptação das doações de roupas feitas que não chegam à população de rua
e a falta de sensibilidade dos profissionais encarregados do atendimento na instituição.

O primeiro Fórum Permanente teve como pauta “a participação da população de rua na construção da política
municipal” e “a organização da rede intersetorial de proteção à população em situação de rua”. Os Fóruns seguintes
mantiveram basicamente a mesma estrutura, tendo os seguintes temas, respectivamente: II Fórum – “A política
nacional”, “saúde mental” e o “programa bolsa família”. III Fórum – “a política antidrogas” e a “segurança
pública” e o IV Fórum – a “política de habitação”. A partir de sua quarta edição, o Fórum deixa de ser realizado e
os eventos ganham outro formato, principalmente em encontros de articulação em nível regional e Estadual, tal
como seminários e encontros temáticos do MNPR.
5
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O que tornou a situação especialmente tensa foi que as denúncias eram continuamente
interpeladas por falas defensivas por parte dos funcionários dos serviços e replicadas por
pessoas em situação de rua. A expectativa e ansiedade dos representantes da população de rua
em relatar suas dores e dificuldades se misturavam com a postura defensiva e ansiosa dos
profissionais do serviço, levando a que os ânimos se exaltassem de forma exponencial. Afinal,
a exposição das denúncias também colocava esses profissionais em situação vexatória aos olhos
das autoridades públicas presentes e mesmo de seus superiores na hierarquia das instituições
em que atuam.
Quando uma das profissionais da FAS se manifestou em defesa, argumentando sobre a
qualidade do serviço prestado, rapidamente uma pessoa em situação de rua a interpelou com o
seguinte questionamento: “Então por que vocês continuam tratando as pessoas no albergue
como animais, já que vocês estão fazendo isso tudo de bom?” Em resposta, a profissional
argumentou,
A questão é a seguinte: parece que vocês montam um Fórum para discutir
porque o Resgate6 é ruim. Vocês montam um Fórum, todas às vezes, para dizer
que o guarda bate no usuário. Se estas questões podem ser nominadas e
relatadas, nós tomamos providências. Para isso, nós não precisamos montar
um grupo de discussão. (trecho transcrito de gravação do evento).

Esta manifestação, que já causou animosidades, veio acompanhada de uma afirmação
da representante sobre haver vagas de sobra no albergue e que jamais alguém ficou de fora do
serviço. Após este fato, o evento se tornou impraticável, em virtude da revolta generalizada que
causou nos representantes da população de rua e demais apoiadores, que conhecem as
dificuldades de atendimento da política de assistência social do município, principalmente,
naquele momento, a questão da falta de vagas.
Desse modo, Leonildo encerrou o evento fazendo uma retrospectiva do debate e
afirmando que a realização do Fórum representava um grande passo:
Quando você começa a se organizar e buscar os direitos, você começa a ouvir
as críticas. Isso é bom. Isso é um avanço. Então, conseguiram ouvir a gente: Ei, nós existimos, entendeu? População de rua está aí e está mostrando qual é
a realidade. E agora eles vão ter que fazer alguma coisa. [Leonildo Monteiro,
atualmente coordenador do MNPR no estado do Paraná. Trecho transcrito de
gravação do evento]

Ao passo em que as disputas e conflitos sobre a forma de compreender os serviços

6

Trata-se do Resgate Social, que durante muito tempo foi o maior e principal centro de acolhimento noturno para
pessoas em situação de rua da cidade de Curitiba e posteriormente foi fechado.
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prestados pela prefeitura ficaram evidentes para os dois lados, com a insatisfação da população
de rua e a defesa dos gestores e demais profissionais da instituição, o desvelamento desses
conflitos também significou a possibilidade de realizar um debate público sobre questões que
até então não tinham vazão alguma.
As avaliações sobre o resultado do evento ficaram divididas. Por um lado temia-se o
tensionamento com a instituição, que poderia acarretar retaliações aos usuários dos serviços.
Por outro, havia grande expectativa quanto à mobilização da população de rua que foi ao evento.
Os participantes pareciam empolgados com a possibilidade de levar suas questões ao público e
ter atenção nessas denúncias, que se supunha, ninguém tinha conhecimento além deles mesmos.
As duas expectativas se projetaram: houve retaliações e crescimento da mobilização.
Ao longo do mesmo ano (2010), as atividades do MNPR em Curitiba foram bastante
intensas. A reunião do MNPR depois do Fórum esteve lotada de pessoas em situação de rua e
a organização começou a ganhar corpo, com crescimento da participação de pessoas em
situação de rua nas reuniões de organização dos eventos.
Como ressaltei anteriormente, a mobilização para os eventos era feita nos espaços
institucionais de acolhimento e alguns deles, a partir de seus responsáveis, afirmavam apoiar a
mobilização do MNPR. Após o primeiro Fórum, com toda polêmica, constrangimento de
técnicos e responsáveis, houve uma espécie de boicote não declarado aos eventos que se
seguiram.
A primeira iniciativa nesse sentido foi de começar a dificultar o acesso às vagas nos
espaços institucionais de acolhimento pelas pessoas em situação de rua que participavam dos
eventos e da mobilização. Tratava-se de uma forma insidiosa de desencorajar a participação,
pois se afirmava que aqueles que quisessem sair do espaço institucional para alguma reunião
ou tivessem que retornar em horário fora das regras institucionais, iriam perder suas vagas de
acolhimento. Em alguns casos, isso de fato aconteceu.
A postura ficou explícita em evento posterior, pois, antes do encontro, havia esse apoio
tímido por parte das instituições e seus representantes firmaram compromisso de disponibilizar
kombis para o translado dos participantes. Contudo, impediram que isso ocorresse exatamente
no dia do evento, assim como também proibiram indiretamente os usuários de participar, visto
que aqueles que se retirassem da instituição no momento do encontro não teriam a entrada
permitida no mesmo dia. Mesmo com esse fato, muitas pessoas em situação de rua abriram mão
da garantia de acolhimento e foram por “conta e risco” para o local do evento.
O evento em que esse fato ocorreu foi um importante acontecimento. Tratou-se do
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Fórum Nacional da População em Situação de Rua, organizado pelo MNPR a partir do projeto
Pólis/Unesco/MDS. O Fórum Nacional realizado em Curitiba (2010) reuniu representantes do
MNPR do Paraná, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, segundo a mesma expectativa
de ser um espaço de interlocução entre a população de rua, representantes da sociedade civil e
do Estado.
As lideranças que compuseram a mesa ressaltaram suas trajetórias como militantes e a
forma como conheceram o MNPR enquanto estavam nas ruas. Relataram o histórico do
movimento, suas principais conquistas e realização de outros eventos considerados importantes.
Em meio à fala das lideranças, restrita a tempo cronometrado, as pessoas em situação
de rua na plateia começaram a intervir. Enquanto Leonildo convoca os presentes à organização,
um dos participantes se levanta e afirma que não está ali atrás de dinheiro, nem de esmola, mas
quer ter respeito, ser reconhecido como ser humano. Está em busca de seus direitos.
Paralelamente as demais lideranças enfatizam que o espaço é justamente para a organização
coletiva em torno dos direitos. Ao perceberem a grande demanda por intervenções, já nos
primeiros minutos do evento, Valter concede a palavra e então um senhor inicia longo discurso
sobre sua vida nas ruas.
Esse senhor se aproxima do espaço em que a mesa estava composta e começa a espalhar
revistas pelo palco. Diz seu nome, sua idade e começa a falar de sua infância no interior. De
forma eloquente, afirma estar emocionado, pois, segundo ele, sonhava com aquele encontro há
muitos anos. Prossegue mencionando nominalmente as pessoas que acreditava serem aquelas
que mais ajudaram à população de rua na cidade, traça um histórico das organizações que
ofereciam comida nas ruas, antes da existência dos serviços institucionais, avaliando que esses
serviços eram melhores do que os atuais.
Seu discurso começa a seguir caminhos cada vez menos ortodoxos. Afirma que o papel
do MNPR deveria ser de ir para a rua ajudar as pessoas, dar comida e cobertor. Fala sobre sua
herança familiar, sobre como perdeu tudo e sofreu o “pão que o diabo amassou” nas ruas, que
ninguém deveria se preocupar com ele, mas ele se preocupava com os demais irmãos de rua.
Retorna ao histórico familiar, fala sobre a origem de seu sobrenome, as pessoas importantes
que conhecia e sobre sua ideia de que para resolver o problema da população de rua na cidade,
ele tornar-se-ia vereador.
Durante o discurso, os demais participantes, já impacientes, tentaram interrompê-lo a
partir do argumento de que o evento tinha hora para acabar, existia uma pauta a ser cumprida e
era necessário fazer os encaminhamentos. Caso contrário, nada que foi dito durante o evento
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teria qualquer resultado. Contudo, essas tentativas não tinham qualquer sucesso em repreendêlo.
Em determinado momento ele começou a chorar, declarou seu amor pela rua, disse que
ama seus irmãos de rua e que nunca sairá da rua, mesmo que ele tenha tudo que precisa. O
longo discurso e até mesmo o choro daquele senhor não emocionou nem provocou qualquer
solidariedade por parte dos presentes. Pelo contrário, provocava impaciência, principalmente
de outras pessoas em situação de rua que começavam a se levantar e sair do auditório. Alguns
começaram a rir e caçoar dele.
Ao fim de seu discurso, uma das lideranças se levantou e disse que ele tem todo o direito
de morar na rua se quiser e que o MNPR defende que ele tenha seus direitos assegurados
enquanto está na rua, mas que a maioria das pessoas em situação de rua não está na rua porque
quer, porque escolheram estar, mas sim porque passaram por situações que os obrigaram a viver
nas ruas como último recurso. E que o MNPR luta para que sejam construídas portas de saída
da rua, de forma autônoma e de acordo com os direitos humanos. Outro participante faz coro
ao posicionamento e afirma que se têm pessoas que querem ficar nas ruas elas podem ficar, mas
que existem muitas outras que não aguentam mais essa vida e querem sair.
Percebe-se, portanto, que o conteúdo da fala pública está constantemente em negociação
com o próprio público e como se compreende a existência de falas consideradas mais adequadas
que outras, por seu conteúdo supostamente mais poderoso em revelar os problemas que se
acredita merecerem atenção pública. Esse discurso dialoga diretamente com as impressões
sobre o que parece cativar ou não os demais presentes, principalmente as autoridades públicas.
Dito de outra maneira, o protesto e a produção de demandas públicas implicam processo de
enquadramento da experiência, em adequação ao que se espera ter maior incidência emocional
na produção de apoio das instituições.
Quando Goffman (2010) aborda a dimensão das regras, das condutas esperadas e
etiquetas dos espaços, é interessante pensar que existe algo em disputa nesses locais, que trata
justamente da quebra dessas expectativas a partir do conflito entre distintas realidades e
moralidades. É através do choque, que se pretende sacudir as representações do outro em busca
de empatia para uma situação que se assume que parte da plateia não conhece.
Contudo, mais do que o choque propriamente, existe uma linha tênue no que diz respeito
à demonstração pública e expressão das emoções. Poderia se argumentar que as emoções são
utilizadas politicamente em determinadas circunstâncias e que elas tem um papel definido no
quadro dos eventos públicos. Por exemplo, existem momentos considerados mais ou menos
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adequados para expressão do choro e para a dramatização das experiências. Por vezes, tais
expressões são avaliadas positivamente. Ao mesmo tempo, há casos que, quando alguém foge
a determinadas etiquetas destes eventos políticos, interrompe com discursos detalhados sobre a
trajetória pessoal, produz-se incômodo ou constrangimento em parte dos presentes.
Não se trata aqui de afirmar que os eventos da população de rua são particularmente
mais desordenados ou bagunçados que qualquer outro. Mas creio que, após todos esses anos
acompanhando sistematicamente eventos dessa natureza, posso afirmar que uma de suas
particularidades é a existência de grande abertura para a “quebra de protocolos” e para a
produção de situações inusitadas. Trata-se de um espaço muito plural, ocupado por pessoas que
variam desde graves distúrbios psíquicos, passando por lideranças extremamente qualificadas
e eloquentes, pessoas que estão sob efeito de drogas, que tem grande dificuldade de
comunicação ou aqueles que, ainda que extremamente racionais e eloquentes, se emocionam e
se revoltam em virtude da situação em que se encontram, elaborando discursos confusos sobre
suas próprias dores, mas que expressam grande necessidade de expor seus detalhes.
Este fato pode ser percebido a partir da forma como as falas públicas devem estar em
consonância com essa expectativa de sensibilização do Outro domiciliado – referido como
aquelas pessoas da sociedade. Por vezes, os discursos destoam daquilo que parece ser o objetivo
de tal ou qual encontro, assim como das bandeiras defendidas e consensuadas pela liderança do
MNPR. Nesses casos, a liderança tem papel importante na tentativa de mediação entre aquilo
que é falado e a forma como tais falas são enquadradas em definido panorama de objetivos
políticos. Assim, colocam-se os holofotes em determinadas situações em detrimento de outras.
Isso pode ser visto especificamente no papel desempenhado pela sobreposição das
denúncias de violação. Após as tentativas mal sucedidas de interromper as intervenções, outro
participante no público retoma às denúncias:
Chega o inverno em Curitiba, todo dia morre um irmão. Vai fazer frio, você
já sabe que os irmãos vão morrer. Morre um hoje, outro amanhã e assim vai.
E quando você vai procurar ajuda de quem devia apoiar, você é tratado mal,
as pessoas fazem xingamentos. Você pede uma roupa na FAS, dizem que não
tem. [trecho transcrito de uma das intervenções no Fórum Nacional Sobre
População de Rua, realizado em abril de 2010]

Na sequência, outra pessoa afirma que, quando as pessoas querem comida, achar um
lugar pra dormir, o básico para sobreviver, elas conseguem. Mas não conseguem interromper o
ciclo de dependência com as instituições, no sentido de construir as possibilidades de sair dessa
necessidade constante de ajuda do outro. Não conseguem trabalho, perdem diversas
oportunidades pela falta de comprovante de residência e de um lugar para tomar banho. A
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pessoa que consegue trabalho, por sua vez, dificilmente consegue permanecer no albergue. Para
quem precisa acordar cedo e fazer um trabalho pesado, é praticamente impossível contar com
o acolhimento do albergue, visto que neste espaço não se alimenta adequadamente, não se
consegue dormir, não se tem onde lavar roupa, fazer a barba, se apresentar bem cuidado e
saudável para o trabalho. Muitas vezes não consegue nem mesmo a documentação suficiente
para dar entrada na vaga de emprego.
Outros relatos afirmam que as pessoas que vêm de outros estados e municípios não
conseguem nem mesmo dormir uma noite no albergue, pois são tratados como “migrantes”, e,
portanto, não tem direito à utilização dos serviços municipais. Além de terem que ficar na rua,
consequentemente tem negado também seu direito ao atendimento médico, pois quando buscam
atendimento na rede de saúde pública, não são atendidos sob o pretexto de haver um posto de
saúde próprio da FAS, para atender moradores de rua. No caso dos migrantes, como lhes é
vetado o atendimento no albergue, consequentemente, perdem também o direito de serem
atendidos no posto de saúde. Este impedimento, junto à falta de banheiros públicos, torna a vida
do suposto “migrante”, uma das piores condições do “habitar a rua”. Privando-os inclusive do
atendimento direcionado ao segmento, visto que, por não conseguirem dormir no albergue,
consequentemente não tem atendimento de saúde, não tem condições de apresentar nenhuma
documentação para emprego, nem mesmo para realizar a higiene básica. Uma relação de
carência extremamente intricada de vários aspectos que, paradoxalmente, tornam a
permanência na rua, tanto quanto sua superação, duas possibilidades praticamente impossíveis.
Em sua maioria, são relatados casos de violências ocorridas em ambientes institucionais
ou na rua, em que os trabalhadores da FAS / Resgate Social, Guardas Municipais, Policiais
Militares, Seguranças Particulares, comerciantes e demais indivíduos acordam as pessoas nas
ruas com socos, pontapés e golpes de arma branca, espancam sem motivo aparente, para
afugentar sua presença indesejada no comércio ou por perderem a paciência com alguém que
estava bêbado ou sob o efeito de outras drogas.
Um dos relatos que causou maior comoção, por ocasião do Fórum Nacional, foi a
narrativa de um rapaz que denunciou o uso de taser7 pelos Guardas Municipais, sua utilização
em idosos, cadeirantes e também em pessoas mais jovens. Em particular, citou um caso em que
um dos guardas desferiu choque elétrico na genitália e ânus de um dos albergados, enquanto
ele cochilava na área de convívio do Resgate Social da FAS (Albergue Municipal).

7

Arma de choque elétrico que à época não podia ser utilizada oficialmente pela Guarda Municipal do Município
de Curitiba.
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A partir das diversas denúncias realizadas durante o evento houve consenso de que o
encaminhamento seria a produção de uma carta aberta produzida coletivamente e destinada ao
poder público, denunciando ao longo do evento as violações de direitos manifestadas pelos
participantes.
É possível perceber que, para além dos cumprimentos formais do que foi planejado para
a atividade do referido Fórum Nacional, existe sempre a superposição de discursos e
contundência das performances, por vezes repetidas insistentemente, relatadas dezenas de
denúncias sobre violações de todo tipo. É a partir destes dispositivos que o evento ganha
amplitude: não necessariamente por suas consequências práticas em termos de
encaminhamentos e resultados, mas como um fim em si mesmo, algo que extrapola
deliberadamente os objetivos explícitos planejados para o evento.
A necessidade de dar encaminhamentos, ou seja, fazer com que essas denúncias se
tornem algum tipo de ação prática de responsabilização ou de mudança parecia, naquele
momento (2010), um tipo de fixação das lideranças e demais apoiadores. As opiniões iam ao
sentido de que os eventos não deveriam se constituir apenas como espaço de denúncia, mas
como espaço de reflexão sobre o que se referem de forma abrangente como políticas públicas.
Essa impressão era ambígua, visto que, por um lado, principalmente por parte das lideranças
do MNPR, avaliava-se que os eventos não deveriam apenas ser esse espaço de lamentação
sobre a realidade das ruas. Era necessário haver encaminhamentos práticos, pois, caso
contrário, os eventos se tornariam um tipo de terapia coletiva. Por outro lado, quando eu
questionava sobre o que acharam do evento, era comum obter respostas como: “Foi muito bom,
a população de rua falou!”. As avaliações contrárias aos rumos dos eventos se dividem
ambiguamente frente à demanda que sempre esteve reprimida por parte da população de rua,
ou seja, a existência permanente de um lugar de fala e manifestação da perspectiva da pessoa
em situação de rua, tendo suas falas recebidas com empatia, levando-as a sério e comprovando
sua veracidade.
Ao longo dos anos pude perceber que esta expectativa e mesmo frustração entre a
construção dos eventos enquanto espaço de denúncias ou como espaços de encaminhamento
foram se atenuando. As interpretações e avaliações se transformaram.
Em 2004, lembro-me de questionar Leonildo sobre o que ele havia preparado para sua
fala em evento da Defensoria Pública do Paraná e ele respondeu que não havia preparado nada
demais, iria falar sobre o MNPR e as questões da população de rua na cidade, pois se tratava de
um evento de sensibilização dos novos defensores públicos. Dois anos depois, em conversa
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após outra audiência pública – dessa vez no Rio de Janeiro –, durante o exercício de Leonildo
como Conselheiro Nacional de Direitos Humanos, estávamos avaliando o evento, quando ele
afirmou:
Esses eventos são bons para saber o que está acontecendo na cidade, como a
população de rua tá vendo as coisas. Serve para sensibilizar a sociedade,
audiência pública serve para isso também, para o povo apresentar a realidade
e pedir providências. Às vezes não vai sair nada de concreto, mas a gente
consegue avaliar, às vezes constrói um documento, registra aquilo e ai sim faz
os encaminhamentos. (Caderno de campo, Rio de Janeiro, 2016).

Se por um lado havia anteriormente essa ansiedade das lideranças em tomar conta do
evento e que ele tivesse encaminhamentos, posteriormente passaram a se preocupar menos com
essas questões e a utilizar esses espaços de modo específico ao distinguir suas atividades entre
momentos utilizados para sensibilização do público e aqueles que se pretendem como reuniões
produtivas e grupos de trabalho, para elaborar encaminhamentos específicos para resolução de
questões pontuais.
De toda maneira, essa é uma presente, que sempre vem à tona como um desafio que
deve ser compreendido para o melhor aproveitamento das atividades. Como pude perceber em
uma conversa com Beto Francisco, militante do MNPR em Natal, Rio Grande do Norte.
Segundo me falou, na ocasião do III Congresso Nacional do MNPR, o grande problema se trata
do fato de que a maioria das pessoas que se aproximam do MNPR não conseguem, em um
primeiro momento, falar sobre a situação de rua e articular uma crítica política para além dos
problema vivenciados em primeira pessoa. Assim, os novos militantes se aproximam com uma
intenção sensação de pertença ao MNPR e a tudo que está acontecendo. Estes sujeitos querem
falar de suas dores, seus problemas, contar cada uma das vezes em que não foram atendidos em
um serviço público, querem contar as particularidades destes espaços de atendimento e relatar
cada vez que se sentiram violados. Segundo Beto, essa é uma demanda que vem no sujeito,
“prestes a explodir” e que o espaço de mobilização do MNPR acaba se tornando esse espaço
para dar vasão a estes sentimentos e demandas. Mesmo que para boa parte dos demais
participantes, aquilo possa se tornar, eventualmente, lugar comum. Desse modo, o desafio trata
justamente de negociar estes pontos de vista e garantir um processo formativo que assegure a
compreensão de que “A política passa também por outro lugar, do coletivo, da resolução prática
das coisas, dos encaminhamentos e do planejamento a longo prazo, algo que, para a rua, é muito
difícil de ser compreendido”.
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Testemunho pessoal e disputa pela verdade na performance
Existe um aspecto importante a se destacar que diz respeito à vontade de afirmar a
veracidade das informações, ou seja, que as narrativas sejam inteligíveis às pessoas que não
estão familiarizadas com a situação de rua. Para tanto, são apresentados números aproximados
de pessoas que falecem em virtude de hipotermia, e aquelas que rotineiramente são queimadas
vivas na madrugada, atacadas com produtos químicos, mortas a golpes de pedra e porrete ou
decapitadas, dentre outras ações que fazem parte deste cotidiano. Em um primeiro momento,
tais relatos aparecem como uma realidade muito distante do público sem experiência de vida
na rua e/ou distante desse contexto. Em virtude disso, a produção de um efeito de verdade
parece central nos testemunhos. Em geral, a pessoa em situação de rua parte de um descrédito
inicial e está o tempo todo reivindicando o reconhecimento da verdade de seus relatos, por mais
chocantes e absurdos que eles possam parecer às pessoas não familiarizadas ao cotidiano da
vida na rua.
Em meio à sobreposição de denúncias, algo que fica nítido é a importância sobre a
exposição das marcas de violências físicas que carregam em seus corpos (tais como tiros,
facadas e outros golpes) e, não raro, machucados adquiridos pouco antes dos eventos, algo que
compõe um cenário especialmente intenso e comovente para os gestores das políticas e demais
parceiros e apoiadores que frequentam estes espaços.
Em ação mobilizada para chamar atenção da mídia local e dos gestores públicos sobre
a situação da população de rua no inverno, o MNPR realizou um evento chamado de “Vigília
da população de rua”. Foram mobilizadas diversas ONGs para doação de cobertores e
alimentação, uma barraca foi armada numa praça no centro de Curitiba em memória aos mortos
e também para aqueles que, ainda estando vivos, correm o risco cotidiano de ter o mesmo
destino.
Na noite da vigília, ao final das primeiras horas de evento, poucas pessoas sobraram na
praça e, ao longo da noite, fui cuidadosamente instruído sobre os modos pelos quais as pessoas
tentam se precaver para não morrerem em virtude do frio. Em meio às diversas informações
que recebi naquela noite, quando me deitei um pouco para descansar, um dos participantes da
vigília veio me chamar com certo tom de emergência:
- Vem ver isso aqui Tomás, vem ver isso!
Levantei-me e fui prontamente atender ao chamado de André até o lugar que
estava sendo indicado. Era uma das árvores antigas e bem grandes no meio da
Praça Rui Barbosa. Próximo ao tronco da árvore havia um garoto negro e
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franzino que tinha algo entre 10 e 12 anos de idade. Fiz um comentário sem
ter na verdade muito que dizer:
- Tão novo o menino, né? Eu o vi por ai mais cedo.
- Não cara, olha só para isso!
André continuava apontado para o garoto e eu não conseguia entender bem do
que se tratava. Até que ele indicou mais claramente para que eu pegasse no
cobertor popularmente chamado de “corta febre”, composto de uma mistura
de fibras semelhantes a uma flanela e que causam um grande desconforto na
pele, como pude sentir mais tarde naquela madrugada.
- Nossa, o cobertor está coberto de água!?
- Sim, isso ai é a geada! Olha só como que fica. É assim que o povo dorme na
rua! Essa manta pelo menos não absorve tanta água, só se chover mesmo.
Enquanto André me explicava a situação, ele pegava no cobertor de forma
vigorosa e o garoto nem se mexia.
- Tá vendo só como é a coisa? Você tentou dormir?
- Não, ia tentar agora.
- Você não vai conseguir! Ninguém consegue. Tá vendo que o piá (garoto)
não acorda, a gente tá falando alto, já peguei nele e ele não acorda? É porque
ele passou até agora só no cheirinho (drogas inalantes em geral, lança perfume,
benzina, cola e outros solventes). O piá tá dormindo desse jeito porque tá locão
de cheirinho! É assim que é [...] se você não dá uma porrada na cabeça pra
capotar, você não dorme. E ai pode vir geada, frio e chuva que ele não vai nem
perceber. Morre e nem percebe. É disso que a gente fala piá, ninguém sabe
como é isso aqui não. Isso ai é a realidade do povão. As pessoas acham que a
gente exagera, fica contando historinha triste pra boi dormir. Quero ver é aqui
na rua, não aguenta dois dias. (Caderno de campo, Curitiba, 2012).

Este tom de urgência na demonstração de veracidade é reivindicado continuamente. Está
relacionado com uma forma discursiva que pretende atestar sua validade segundo critérios da
experiência em primeira pessoa ("eu vi", “eu vivi”, “eu sofri”), seja como testemunha ou como
vítima de situações que ocorreram com os companheiros de rua ou consigo mesmo. Em
contraponto, essa posição marca um antagonismo por parte daqueles que “não viveram” ou
“não sabem como é a realidade da rua”. A experiência de vida na rua, portanto, é um sinal
diacrítico fundamental que organiza a possibilidade de reconhecer-se e ser reconhecido,
estabelecendo uma moralidade sobre quem detém os sentidos da experiência e quem está
autorizado a falar sobre o assunto com propriedade.
O que articula todo este processo é a produção de um posicionamento de sujeitos
vitimados por determinadas circunstâncias e que se opera segundo a linguagem da denúncia.
Tratam-se de discursos que reivindicam indignação pelas violências sofridas. É meticuloso com
relação aos detalhes e coberto de um vocabulário próprio, uma “política do testemunho”, no
sentido dado por Fassin (2009, p.160). Ou como, nas palavras de Boltanski (2004), um discurso
da denúncia, “[...] indignado e meticuloso, emocional e factual. Carregado de detalhes, objetos,
lugares e datas [...] que liga a questão da justiça ao desvelamento da verdade escondida por de
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trás das aparências ilusórias.” (BOLTANSKI 2004, p.66).
As falas denunciativas fazem parte de uma demanda por escuta e reconhecimento que
nunca se realiza por inteiro e nunca se conclui propriamente como ação reparadora do
sofrimento. Como demonstrado por Borneman (1997), a atribuição de responsabilidade da
violência e seu reconhecimento público é “uma conta que não fecha”, que nunca se liquida
inteiramente. As denúncias nos eventos possibilita que as pessoas exponham suas angústias,
suas marcas corporais, histórias e dramas pessoais. Entre a necessidade de falar e ser escutado
existe uma sobra, incômodo que se relaciona ao fato de que, no limite, tanto essa exposição
pública dos relatos, quanto mesmo os encaminhamentos que se decida realizar, tais angústias
nunca se resolvem completamente. Contudo, transforma-se em exercício substancial em termos
de produção de um reconhecimento e distinção que positivam a experiência de vida na rua e
alargam seu horizonte político. Tal como indicado por Jimeno, ao refletir sobre a categoria de
vítima em uma comunidade indígena colombiana,
A narrativa que emerge tem efeitos políticos enquanto mediador simbólico
entre a experiência subjetiva e a generalização social. É decisiva para as ações
de protesto e reparação, mas acima de tudo constrói uma versão compartilhada
dos acontecimentos de violência (JIMENO, 2010, p.115).

Há uma semelhança fundamental no que diz respeito ao tipo de situação que estes
eventos públicos produzem; em termos de sentimentos e sentidos coletivos de reconhecimento,
apoio, solidariedade e organização para a ação. A produção do sujeito vítima de violência, tal
como indicado também por Jimeno, é “[...] a expressão de uma sociedade que se debateu em
silêncio frente à necessidade de falar” (JIMENO, 2010, p.115).
É principalmente a partir da produção deste “desvelamento” que parece estar a
dobradiça que articula a importância do testemunho pessoal e da produção de um efeito de
verdade. Trata-se, em última instância, de afirmar enfaticamente, ao menos neste espaço, que
aquelas violências não são resultado do fracasso pessoal. Ao contrário, trata-se de afirmar que
os motivos das violações estão para muito além do controle, inversão lógica que desloca a
responsabilidade costumeiramente imputada ao indivíduo, para uma dimensão externa. É
justamente a partir deste movimento que se estabelecem como centrais a participação,
avaliação, controle e intervenção nas políticas, programas e serviços destinados à população
em situação de rua. E que também a extrapola, na medida em que redimensiona a questão para
além dos muros institucionais, condenando o tratamento da polícia militar, da guarda municipal
e dos civis em geral nas ruas da cidade.
A cada debate temático, as pessoas se pronunciam recheando cada um dos tópicos com
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as situações vividas. Mas se os eventos são espaços de expressão de pontos de vista, eles são
também um lugar de escuta, em particular, se configuram como espaço para o estabelecimento
de escuta sensível e empática às pessoas em situação de rua. Não por acaso, a tônica dos eventos
é justamente a performatização das denúncias de violações, desmandos, ilegalidades e
crueldades infligidas. Elas atravessavam as falas dos participantes na tentativa de expor de
modo urgente a realidade da vida nas ruas.
Desse modo, os eventos cumprem um papel importante para o MNPR: são espaços de
produção de reconhecimento social, espaços em que apresentam suas compreensões sobre
particularidades da vida na rua como algo importante de ser passado para população
domiciliada. Eles se constituíram como uma das principais formas da organização se
estabelecer no cenário político atual, a partir do fortalecimento institucional, produção de
visibilidade, articulação entre militantes e convocação de novos participantes, mas,
principalmente, a partir da produção de uma gramática da denúncia pública sobre as situações
de violência, injustiça e violação de direitos a que o segmento está sujeito.
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CAPÍTULO 9 – Política é “Diálogo com o Estado”

Oi, leva eu, povo da rua,
Eu também quero ir, povo da rua,
Que já chegou a missão,
Vamos todos nos unir,
Leva eu, povo da rua.
Trabalhamos todos juntos, povo da rua,
Verdadeiro mutirão, povo da rua,
“Fé em deus e pé na tábua”,
Buscando a libertação,
Leva eu, povo da rua.
Neste tempo tão difícil, povo da rua,
A cidade vai ouvir, povo da rua,
O grito dos oprimidos
Pra justiça construir,
Leva eu, povo da rua.
Somos o povo de Deus, povo da rua,
Nós também temos direito, povo da rua,
Nossa luta começou,
Pra parar não tem mais jeito,
Leva eu, povo da rua.
(Letra de música referida por vezes como Hino do MNPR)
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Fortalecimento institucional do MNPR
O Massacre da Praça da Sé ocorreu no ano de 2004 e o MNPR é lançado publicamente
no ano de 2005. No entanto, a partir de 2003 um novo contexto político se configura a partir da
eleição de Luiz Inácio “Lula” da Silva (PT) à Presidência da República, o que possibilitou que
os militantes do MNPR conseguissem estabelecer diálogo inédito com o Governo Federal.
Assim, no mesmo ano em que o MNPR inicia suas atividades, o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome – MDS8 realiza, em Brasília, o I Encontro Nacional sobre a População
em Situação de Rua, evento que contou com a presença de representantes de distintas esferas
do governo, organizações sociais e porta-vozes da população de rua. Em 25 de outubro de 2006
foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial – GTI9, com a finalidade de construir proposta
de política pública para a população de rua.
A partir da criação do GTI, inicia-se também o debate do que mais tarde se tornou a
“Política Nacional para a População em Situação de Rua”. Considera-se, então, a necessidade
de uma participação ativa do segmento, de modo a se tornarem protagonistas no trabalho de
constituição de uma Lei Federal, para que cada Ministério envolvido no debate tivesse
financiamento específico previsto. Com o II Encontro Nacional da População em Situação de
Rua, no ano de 2009, consolida-se a proposta da Política Nacional com a assinatura do Decreto
nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009, pelo Presidente da República, que institui a Política
Nacional para a População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento
e Monitoramento da referida política.
Estes são apenas alguns dos fatos frequentemente exaltados como momentos
importantes para a institucionalização de novos termos para reflexão, pois favoreceram a
emergência destes atores políticos, novas organizações e espaços institucionais que passam a
reorganizar o pensamento e a prática de um projeto político comum.
Ainda no ano de 2009, há uma importante iniciativa que impulsiona a mobilização e
organização do MNPR nacionalmente. Trata-se de um edital do Ministério do Desenvolvimento
Social que firma uma parceria/contrato entre a representação da UNESCO10 no Brasil e o
Instituto Pólis11, vigente entre novembro de 2009 e agosto de 2010, cujo principal objetivo era

Salienta-se que no primeiro mandato do Presidente “Lula”, Patrus Ananias do PT de Minas Gerais e antigo
parceiro das organizações que trabalhavam com a população de rua em Minas, foi nomeado Ministro do MDS.
9
O GTI foi criado a partir do Decreto s/nº, de 25 de outubro de 2006.
10
Trata-se da representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
11
O Instituto Pólis é uma ONG fundada em 1987 que atua na realização de pesquisas, consultorias e formações
no âmbito da busca por justiça social e dos movimentos sociais
8
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a capacitação de lideranças e o fortalecimento institucional do MNPR.
O ano de 2009 se torna um momento importante para o projeto do MNPR, tanto pelo
início das reuniões do CIAMP-RUA para discutir a Política Nacional e a articulação de
lideranças para a tarefa, como também em função do Projeto que dá amplitude e apoio
financeiro para que as lideranças de fato se tornassem reconhecidas e estendessem a
mobilização para outros estados, e assim, alcançar a desejada incursão do MNPR em nível
nacional. O projeto foi fundamental para a mobilização e fortalecimento de novos núcleos
estaduais, que assim se reconhecem entre si, fazendo parte de uma rede de militantes e
construindo um vocabulário próprio para atuação política.
A formação em Cajamar foi o primeiro encontro nacional dos/das representantes que
estavam localmente articulados, no âmbito do projeto. Ainda que parte dos militantes já se
conhecessem, em virtude de contatos anteriores, este momento foi importante para o
fortalecimento de laços ainda frágeis, num encontro de pessoas que se conectaram
principalmente em virtude de um trabalho articulado por entidades sociais, tais como a Pastoral
do Povo da Rua, dentre outras. Ainda no contexto do projeto, foram articulados encontros
menores e descentralizados, como fóruns e seminários, para fortalecimento dessas bases locais.
A possibilidade de circulação das lideranças, aliada a existência de recursos para a mobilização
no plano local produziu, de fato, segundo a concepção de Anderson, “que o movimento se
organizasse de verdade”:
A gente estava sempre em contato com os outros, mas o Projeto deu autonomia
para o movimento. Porque tinha dinheiro, você conseguia mandar as pessoas
para “tal lugar”, nós viajamos muito. Eu e Samuel fomos para quase todas as
cidades, nós fomos para Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, fomos
quase para todos os lugares [onde havia um embrião do movimento].
(Entrevista, Anderson, 2014)

O evento concedeu novos ânimos às lideranças que assumiram atividades e que se
estabeleceram como referência para o debate e intervenção sobre população de rua no Brasil.
Desse processo gostaria de marcar dois aspectos que me parecem importantes na economia dos
argumentos da luta do MNPR: I) O primeiro deles diz respeito ao compartilhamento de sentidos
em comum a partir da experiência de vida na rua, que aos poucos vai estabelecendo uma
experiência prática e cognitiva sobre a situação de vida na rua, em contraposição com a
alteridade domiciliada da sociedade. O que pude perceber a partir do evento em Cajamar e ao
longo de todo o trabalho de campo, é que a relação entre os militantes e a construção dos eventos
em outras localidades favoreceu a compreensão de que os desafios da organização não eram
tão particulares localmente, e que existia, de fato, o compartilhamento de desafios e um
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contexto mais amplo em comum. Em certa medida, a prática dos agentes do Movimento é
justamente ampliar as situações em contextos locais e pautá-las nacionalmente. II) O segundo
aspecto é que, a partir da assinatura do Decreto 7.053/2009, os militantes tinham novo desafio:
a Política Nacional apontava um caminho possível para o acesso aos direitos e ao
reconhecimento de suas especificidades para tornar efetivo seu atendimento a partir de
intervenção e ações públicas. A demanda por “direitos” já era uma linguagem comum, mas a
partir do Decreto, ela ganha nova concretude, legibilidade institucional que parecia conceder
um status de dignidade ao tema.
Ao observar em retrospectiva as transformações e percurso do MNPR nos últimos anos
(2009-2016), ainda que a mobilização de militantes continue sendo um desafio constante, assim
como a manutenção financeira das atividades do Movimento, percebe-se também a existência
de mudanças substanciais no contexto. Percebi este fato ao retomar reflexões a partir de
entrevistas realizadas em 2010, durante as atividades do Projeto Pólis/UNESCO/MDS, quando
Samuel Rodrigues me falou sobre “a necessidade de colocar a questão população de rua na
vitrine”, a exemplo do trabalho realizado com o Estatuto da Criança e do Adolescente e o
Estatuto do Idoso”, que em suas palavras, tratava-se de fazer o “País voltar os olhos para o
tema”:
Eu acho que o movimento hoje, de 2005 pra cá, a população de rua ganha uma
grande visibilidade com a criação do movimento. O movimento hoje discute
com o Governo Federal a sua própria política. Agora, eu acho que a gente tem
um desafio ai. Não é só sentar com os parceiros, sentar com o governo e ter
esta política no papel. É necessário que esta política alcance quem ela precisa
alcançar, e é preciso que esta política chegue à sociedade. Que a gente consiga
[pausa] eu chamo isso de por na vitrine. Foi assim com o que a gente chamava
antes de "menor abandonado", hoje a gente chama de criança e adolescente. E
só essa mudança desse ator ai, ganhou-se muito. Nós deixamos de chamar de
menor infrator, menor abandonado, de menor, de pivete e passamos a chamar
de criança e adolescente. Veio o ECA, o estatuto da criança e do adolescente,
ou seja, o tema chegou na vitrine. O País voltou os olhos para o tema. Não
estou dizendo aqui que todo o trabalho infantil foi erradicado, que toda a
prostituição infantil foi erradicada, não. Mas é um tema que entrou na vitrine
e qualquer um que vê alguma violação denuncia, por exemplo, foi assim com
o idoso também. Nossa proposta é que a pop. rua chegue nesse patamar da
vitrine. A gente tá trabalhando pra isso, ela precisa que entre no tema, que ela
entre na política do governo e que ela vá para a agenda da sociedade. Que toda
vez que a gente veja uma arbitrariedade, seja da prefeitura, seja da guarda
municipal, que seja contra a população de rua, a gente tenha lá um disque
denúncia, que a gente tenha uma ouvidoria que você possa chegar e denunciar:
“A gente viu um pessoal sendo maltratado na praça tal”.
Se este tema tá na vitrine a política começa a fazer sentido. Toda a política
pública que tá voltada pra esse segmento e toda política pública que também
pode servir de guarda-chuva pra esse público, elas começam a valer. Quando
a gente começar a perceber processos contra a prefeitura, processos contra a
guarda municipal e ganhos do segmento, será um bom sinal. De que a gente
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conseguiu colocar o tema na vitrine. Eu acho fundamental trazer isso pra
sociedade, a sociedade estar sensível a isso. Como ela percebe a criança e o
adolescente como um ser indefeso, que tá ali, que precisa de proteção. Ela
precisa perceber esta população de rua também, que tá ali, tem todos os seus
direitos violados e que precisa de proteção, precisa de aliado e não de punição.
Novamente, eu volto a repetir, ela não fez a escolha de estar na rua. Ela tá na
rua por uma situação que não foi provocada por ela, mas por outros atores da
sociedade. Então eu acho fundamental colocar o tema na vitrine. (Entrevista,
Samuel Rodrigues, 2010).

É possível afirmar, portanto, que a luta política dos militantes do MNPR e seus esforços
por reconhecimento se concentraram, sobretudo, na abertura de canais para produção de
demandas sociais na política institucional. Dito de outra maneira, a atividade política dos atores
que se reconhecem enquanto militantes se concentra especificamente na construção de relações
com representantes de instituições do Estado, com a expectativa de que se produzam soluções
para os diversos problemas experimentados por quem vive nas ruas.
Mesmo considerando que os atos de violação de direitos das pessoas em situação de rua
partam de distintos atores sociais, localizados em diversos pontos das hierarquias instituídas, a
maior parte das queixas e denúncias pautadas na rede de atuações do MNPR aponta para
situações de “violações e omissões do Estado”, ou seja, violações cometidas por agentes de
instituições estatais que os abordam nas ruas, em instituições destinadas ao atendimento de
pessoas em situação de rua e demais serviços públicos. As principais violações tratam de
remoções forçadas, recolhimento compulsório para instituições de atendimento como
albergues, violência por parte de agentes de segurança pública – que vão desde agressões leves
e expulsão até crimes de homicídios e estupros. Negativa de atendimento em serviços
institucionais, falta de vagas para acolhimento, impedimento de acesso à assistência social do
município em que se encontram em detrimento do “município de origem”12. Negativas de
atendimento nos equipamentos da saúde pública, impossibilidade de inscrição em programas
sociais, manifestado na “falha” ou “omissão” do Estado em garantir a defesa de suas vidas e o
acesso à justiça, dentre outras.
A responsabilidade por tais atos é constantemente atribuída ao Estado, portanto,
supostamente cometidas por agentes entendidos como seus representantes. Ao mesmo tempo,
a aposta feita pelos militantes do MNPR é que tais problemas podem ser resolvidos ou
atenuados a partir de uma relação de parceria e cooperação com o Estado.

12

Referido como o município de nascimento.
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A partir de dados de pesquisa sobre o MNPR no Rio Grande do Sul, Schuch (2015, p.67) indica a existência de um modo de ação política peculiar e que é realizado simultaneamente
contra e a partir do Estado: O MNPR exerce contraposições ao Estado sem necessariamente
prescindir dele, simultaneamente, atua a partir de suas tecnologias de governo e também se
opõe a partir de denúncias a sua forma de atuação. O caminho seguido pela autora trata de
demonstrar o papel ocupado pela realização de pesquisas censitárias e de perfil populacional
que historicamente tiveram grande importância na produção de políticas governamentais para
o segmento. E ainda, que o processo de legibilidade alcançado através das pesquisas censitárias
– entendidas como forma de inscrição da população de rua na legibilidade Estatal – serviram
posteriormente como informação que embasou uma ação civil pública contra a Fundação de
Assistência Social e Cidadania (FASC) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em que o
estado do Rio Grande do Sul foi condenado a um processo de reestruturação e criação de novos
serviços destinados à população de rua.
A partir de minha pesquisa acredito que as considerações de Schuch tem grande
rendimento se projetadas como modo de ação política. A partir de meus dados, é possível
afirmar que suas constatações tem ampla verificação empírica no espectro nacional de
mobilização do MNPR. Acrescentaria ainda duas ressalvas: a primeira delas é que a relação dos
militantes do MNPR com o Estado deve ser compreendida de forma processual, a partir das
transformações, mudanças e oscilações de perspectivas dispersas ao longo de pouco mais de 10
anos de existência do MNPR, como resultado dos próprios acúmulos e aprendizados
decorrentes da prática política. A segunda é que quando se referem ao Estado podem aludir a
muitas coisas distintas, por vezes, utilizando termos como “poder público”, “política pública”,
“governo” ou “gestão” referem-se a múltiplas representações e práticas reconhecidas na ideia
de Estado. Dito de outra forma, o Estado a que se referem é, em verdade, muitas instituições e
pessoas: por vezes encarnado no educador social, diretores e demais gestores dos albergues,
guardas municipais, policiais militares e delegados da polícia civil, prefeitos municipais,
governadores, presidente, superintendentes da assistência social e outras políticas setoriais,
promotores de justiça do Ministério Público do Estado, Defensores Públicos do Estado,
políticas especializadas como o Consultório na Rua ou o CENTRO POP, ou ainda, cada uma
dessas instituições não necessariamente encarnadas em indivíduos, mas enquanto instituições
propriamente. Enfim, a lista de possibilidades se estende.
De um ponto de vista êmico, os militantes do MNPR frequentemente afirmam que a
proposta de atuação do movimento é baseada na “cooperação” e “diálogo” com o Estado. Isto
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significa dizer que buscam estabelecer relações com a expectativa de dar resolução aos
problemas que reconhecem como existentes, ainda que o próprio Estado seja compreendido
também enquanto o principal culpado dos problemas que têm e das violações que sofrem.
Esse posicionamento de cooperação e diálogo também é revelador sobre noções de
repertório da ação política13, apresentando possibilidades em um quadro específico de
estratégias de ação disponíveis. Durante o trabalho de campo em Belo Horizonte, acompanhei
Samuel até um dos prédios da Prefeitura Municipal para uma reunião com a recém-formada
comissão eleitoral do Comitê de Acompanhamento da Política Municipal, para tratar de uma
pauta sobre a forma como seriam escolhidas as organizações que poderiam se candidatar para
compor o Comitê, assim como acertar as formas de ingresso, permanência e troca dos
representantes das organizações. Ao fim da reunião, trocamos impressões sobre o papel do
Comitê e então Samuel fez algumas perguntas sobre minha pesquisa e questionou se eu tinha
intenção de falar especificamente sobre a relação do MNPR com o “poder público”:
Eu imagino que no seu trabalho você deve ter um lugar específico para falar
da relação do movimento com o poder público, né? Como faz e o que faz?
Porque tudo que o movimento fez até hoje foi no debate com o poder público,
inclusive todas as conquistas. A gente não arrumou nada fazendo ocupação,
com povo de albergue fazendo greve de fome, se amarrando num lugar. Foi
tudo numa conversa com o poder público. Não foi nada com resistência.
Porque tem que pensar também, que resistência? Quem resiste? Resiste a quê?
(Caderno de campo, Belo Horizonte, 2014)

Com poucas palavras Samuel atingiu muitas questões a um só tempo: o diálogo com o
poder público, os repertórios de ação e as próprias condições das pessoas em situação de rua se
mobilizarem no sentido de pressionar os poderes constituídos. É perceptível que para muitas
lideranças do MNPR a ideia de diálogo com a sociedade, com o Estado, poder público e gestão
é algo que tem valor importante e que na maioria das vezes serve como forma de contrapor a
posições “radicais” ou que se poderiam chamar “revolucionárias”. É comum, ao falarem das
estratégias do MNPR, se referirem ao diálogo como estratégia possível em negação ao
imaginário de uma “guerra civil”, “conflito armado” e outras “resistências radicais”.
Ao mesmo tempo, acompanhei ocasiões em reuniões e conversas em que esse repertório
“radical” era indicado como possibilidade frente à avaliação do esgotamento das possibilidades
de diálogo. Nesses casos, o tom da conversa se altera e começam a indicar possibilidade de
realizar acampamentos e ocupações em determinada instituição, necessidade de realizar
marchas para Brasília e ocupar a Esplanada, realizar manifestações de rua, se acorrentarem em
13

No sentido atribuído por Charles Tilly (1978)

291

espaços públicos, realizar greves de fome, dentre outras ações que são anunciadas como forma
de radicalização. Na maioria das vezes tais indicações não se tornam ações propriamente, no
entanto, em alguns casos, atos desse tipo já foram realizados, a exemplo de algumas
manifestações de rua, as marchas nacionais, a ocupação do Vale do Anhangabaú durante a Copa
do Mundo de Futebol, a ocupação da Câmara de Vereadores de São Paulo e mesmo a resistência
à violência policial deflagrada no III Encontro Nacional da População de Rua em Brasília, no
ano de 2015.
Desse modo, acrescentaria que a ação política do MNPR se desenvolve, sobretudo, a
partir de tensões constituídas entre a possibilidade de alcançar seus objetivos a partir do diálogo
com as autoridades e o momento em que tais diálogos se esgotam e os posicionamentos se
polarizam, por vezes, de movo irreconciliável.
Boa parte do cenário de mobilização do MNPR construído até o momento contou com
apoio

direto

do

Estado,

inclusive

financeiro,

a
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do

já

citado

edital

MDS/UNESCO/Pólis, assim como em diversos eventos, encontros, marchas e até mesmo os II
Congressos Nacionais realizados até hoje. No início de minha aproximação, no evento de
Cajamar, o contexto que se apresentava era do primeiro mandato do ex-Presidente Lula. As
expectativas dos militantes do MNPR com relação à ocupação do PT no Governo Federal eram
as melhores possíveis. O Decreto 7.053/2009 havia acabado de ser assinado pelo ex-Presidente
em um encontro na véspera do natal com a população de rua e os catadores de materiais
recicláveis14, encontro que se tornou compromisso fixo na agenda do MNPR e do MNCR ao
longo dos dois mandatos, tanto de Lula quanto da presidenta Dilma Rouseff.
No entanto, o próprio processo de luta e organização foi balizando os posicionamentos
de modo contextual. Um dos grandes exemplos do tipo de situação que inspirou
reposicionamentos com relação ao Governo Federal pode ser visto a partir da celeuma criada
em virtude da produção do documentário Nós da Rua, realizado com financiamento federal pelo
já citado projeto do edital de fortalecimento do MNPR. Ao fim do projeto, o documentário ficou
“preso” durante algum tempo para avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS.
Nessa época, o MDS era responsável pela coordenação do CIAMP-RUA e tencionou o
lançamento do filme em virtude de um trecho em que se faz alusão à necessidade de que os
movimentos sociais pressionem o Estado para conquistar direitos, algo que mais tarde se tornou
recorrente entre os militantes, através da frase: “Política pública é que nem feijão, só funciona
na pressão”. A informação é de que os representantes do MDS se posicionaram de modo
14

O Decreto foi assinado nesse almoço com o presidente, no dia 23 de dezembro de 2009.
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contrário a qualquer menção de que os movimentos sociais deveriam pressionar o Estado para
atingir as conquistas desejadas, visto que, afinal de contas, pressupunha-se que todo processo
foi constituído com apoio institucional e financiamento do Governo Federal, enquanto os
militantes do MNPR firmaram posição e brigaram até o filme ser aprovado sem alterações. Essa
foi, pelo menos para mim, a primeira manifestação de que, talvez, a relação do MNPR com o
Estado não se daria o tempo todo de forma tão harmoniosa ou colaborativa quanto era esperado.
Paralelamente, esse fato se evidencia também nos próprios processos locais e na
variação das formas de gestão dos municípios e estados, segundo as legendas partidárias que
assumem o poder e os limites da cooperação com essas gestões.
Ao mesmo tempo, existe também o princípio de que os militantes do MNPR devem
tentar o diálogo em suas localidades com qualquer gestor que esteja no poder, assumindo
postura apartidária, que possibilite o diálogo para o avanço das políticas públicas e
concretização de serviços. Principalmente, o que é constantemente defendido é que a gestão
não deve impedir que as bases locais dialoguem com todas as legendas partidárias que
conseguirem alcançar na gestão dos municípios. E, de fato, em alguns casos, obtiveram sucesso
nessas negociações fora do quadro de gestão do Partido dos Trabalhadores, como foi o caso da
Política Estadual da População de Rua em Minas Gerais, sancionada com a Lei 20.846/2013.
Conforme ouvi de Samuel em uma reunião do Fórum sobre população de rua de Juiz de Fora:
A gente vai até os municípios, independente de qual partido esteja no poder e
da filiação política. Nós estamos na esquerda, mas dialogamos com qualquer
um. Nosso estado [Minas Gerais] é o primeiro e único que assinou uma Lei
Estadual para população de rua e essa lei foi assinada pelo PSDB. Eles riram
da nossa cara, debocharam, mas está lá. (Caderno de campo, Juiz de Fora,
2015)

No âmbito do Governo Federal, sob a gestão do PT, outro fenômeno que se tornou
emblemático trata da forma como as políticas assumidas pelo governo se sobrepuseram na
tentativa de atender interesses difusos, e, por vezes, contraditórios. Grande exemplo desse fato
pode ser visto no que diz respeito às políticas de intervenção sobre o uso abusivo de crack. Não
irei aqui me alongar demasiado nesse tópico, mas creio que é suficiente dizer que houve, nos
mandatos do PT no Governo Federal, ações interpretadas pelos militantes como contraditórias,
que investiam em políticas de humanização, cuidado e redução de danos, como os Consultórios
na Rua, e, simultaneamente, investiu de forma mais contundente na terceirização do cuidado
em “comunidades terapêuticas” privadas ou mesmo na aprovação do plano de enfrentamento
ao Crack, tensionando, entre outras coisas, um grande debate público sobre a internação
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compulsória dos usuários de crack. Algo que também estimulou a política de encarceramento,
higienismo e gentrificação dos centros urbanos.
Contudo, o ineditismo da possibilidade de estabelecer diálogo com o Governo Federal
nas gestões do PT, tornou possível a percepção do passado refletido a partir dessa
impossibilidade, em virtude do histórico de políticas institucionais desfavoráveis por parte de
outros partidos políticos que investiram diretamente em políticas repressivas. Em que, talvez,
o melhor exemplo seja a diferença notada em dois programas de intervenção recente na
popularmente chamada “cracolândia”, no bairro da Luz, em São Paulo: de um lado, a “Operação
sufoco” do Governador Geraldo Alckmin (PSDB) que apostou exclusivamente no uso da força
da Polícia Militar para expulsar e prender as pessoas que ocupavam as ruas da “cracolândia”.
De outro, o “Programa Braços Abertos” do Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) que,
de forma consideravelmente menos militarizada, produziu esforços de aproximação com os
usuários na tentativa de ofertar alternativas de assistência, trabalho e moradia.
Desse modo, percebe-se que, no que diz respeito à administração do Estado e gestão dos
governos, as opiniões e posicionamentos se mobilizam de acordo com oportunidades e análises
de conjunturas produzidas a partir da própria prática política do MNPR. No entanto, é
necessário dar especial atenção aos significados construídos sobre o que se trata esse Estado e
quais são as relações que se vislumbra constituir com “ele”.

Representações do Estado
A primeira questão que deve ser apontada aqui é a referência comumente feita sobre “o
Estado” de forma substantivada, como se fosse uma única coisa. Sigo aqui especificamente as
formulações de Abrams (2006) em sua sugestão sobre como frequentemente admitimos o
Estado como um dado, tomado como objeto de prática e análise política, quando na maioria das
vezes permanece algo nebuloso e de grande dificuldade de definição, sendo que essa concepção
de Estado enquanto uma entidade autônoma, separada das outras esferas da vida social e
absolutamente poderosa, se converte na própria fonte de seu poder e das dificuldades de estudálo.
A ideia apresentada por Abrams trata de apresentar dois objetos distintos de estudo: o
“Estado-Sistema” e o “Estado-Ideia”. Isso significa dizer – também a partir das conclusões de
Mitchells (2006) – que o Estado deve ser tomado simultaneamente enquanto força prática e
material, que realiza e performatiza operações, sistema de práticas institucionalizadas, condutas
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e protocolos burocráticos, e, ao mesmo tempo, também como construção ideológica, abstração
que produz sentidos sobre seu conteúdo e é reificado enquanto sistema existente em si mesmo,
separado da prática. Trata-se da não separação entre a forma material de seu componente
ideológico ou o que poderia ser referido como aquilo que é “real” frente a seu aspecto “ilusório”.
O exercício proposto aqui é de seguir compreensões acerca do Estado, nos textos de
Abrams e Mitchells, a partir de indicações formuladas por Vianna (2013): Pretende-se admitir,
a partir da crítica sobre a separação entre o Estado-Sistema e o Estado-Ideia, a não existência
de um “Estado de fato” subjacente a sua aparência “ideológico-representacional”, mas como
um “dentro” e “fora” que permite perceber que não se trata da existência de domínios ou esferas
separadas, mas como produção de conexões, articulações e separações entre práticas sociais
distintas. Trata-se aqui de duas ideias que estabelecem o próprio fazer político do Estado e as
possibilidades dos atores sociais demarcarem incumbências e demandas, apontar suas faltas e
estabelecer relações de colaboração ou antagonismo (VIANNA, 2013, p.17).
Ainda conforme Vianna (2013) é essa forma de compreender o Estado que nos permite
avaliar suas práticas e representações colocando em suspeita a unidade idealizada que a
abstração do Estado projeta, e, ao mesmo tempo, perceber as denúncias das práticas e
procedimentos mal avaliados na prática de diversos agentes que frequentemente encarnam a
representação enquanto Estado:
As ações insuficientes, contaminadas ou mesmo política e moralmente
incorretas daqueles que responderiam concretamente pela administração –
ocupando cargos, por exemplo -, mas também das próprias normativas e
outras peças administrativas – leis, regulações, normas administrativas de
ordens variadas –, só seriam possíveis porque referidas de algum modo sempre
a esse horizonte ideal da unidade. É no cotidiano de certas interações sociais,
assim, que podemos perceber com clareza a positividade dessa tensão
existente entre as práticas ou materialidades criticadas por diferentes atores
sociais e essa espécie de “centro exemplar” nunca plenamente atingido, mas
também nunca totalmente desacreditado do Estado ou da lei como “deveriam
ser”. (VIANNA, 2013, p.18)

Arriscaria afirmar que é justamente nessa sobreposição entre prática e representação
que possibilita o Estado ser compreendido como muitas coisas, inclusive, como tentarei
demonstrar, trata-se da possibilidade de ser algoz, violador, juiz, reparador e reconciliador ao
mesmo tempo.
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O Estado-caneta e a ponta dos serviços
A ideia de margem do Estado, tal como desenvolvida por Das e Poole (2004, p.9-10) é
interessante para refletir sobre o contexto a que me detive. Uma das concepções empregadas
pelas autoras trata de compreender a margem como espaço periférico ocupado por pessoas
consideradas como precariamente socializadas nos marcos da lei. Espaço possível de gestão e
administração de populações, seja através da força ou de sua transformação em sujeitos legíveis
ao Estado. Por um lado, as práticas Estatais vão ao sentido de consolidar controle sobre
populações, territórios e vidas, entretanto, não se trata apenas da produção de legibilidade, mas
da existência de espaços em que o Estado é experimentado pelas pessoas e desconstruído a
partir da própria ilegibilidade de suas práticas, documentos e palavras. Como apontado por
Asad (2004, p.287) ao comentar o texto de Veena Das: na tentativa de identificar as margens
do Estado devemos dedicar atenção particular às incertezas generalizadas da lei, assim como a
arbitrariedade das autoridades na tentativa de executá-las em contexto. As margens do Estado
não devem ser entendidas apenas como lugar especial ou subalterno, mas sua totalidade se torna
uma margem, na medida em que as leis, condutas administrativas e todas suas práticas de
produção de soberania são expressas através do esforço contínuo de superação de suas práticas
constantes de ilegibilidade.
A partir do acompanhamento da mobilização do MNPR pude entender que as
experiências de violações recorrentemente denunciadas referem-se a práticas do Estado “em
ato”, representado por diversos agentes: nas filas de atendimento, nas violações dos agentes de
segurança pública, em toda sorte de negativa de acesso a serviços públicos, enfim, desmandos
e submissões cotidianamente defrontadas na ponta dos serviços.
A noção de ponta dos serviços refere-se à relação estabelecida entre a pessoa em
situação de rua que é atendida pelo serviço público e qualquer agente estatal que tenha
capacidade de prestar o atendimento de acordo com sua função, entre eles: educadores sociais,
assistentes sociais, psicólogos, auxiliares, coordenadores e diretores dos espaços de
acolhimento e demais serviços destinados a atendê-los; agentes de segurança pública da Guarda
Municipal15, atendentes de hospitais e demais serviços de saúde, atendentes de instituições da
Polícia Civil e demais órgãos que cuidam dos registros de documentação pessoal, pessoas que
trabalham em processos de cadastramento para benefícios e programas sociais, dentre outros.
A ponta do serviço é o espaço em que a pessoa em situação de rua se relaciona com o

15

É comum que certo número de agentes da Guarda Municipal sejam destinados ao cuidado da segurança dos
espaços de atendimento.
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Estado e sua administração. É o lugar em que se busca o direito de ter suas demandas sociais
atendidas e também o lugar em que as violações de direito acontecem. A partir dessas violações
de direito sofridas na ponta dos serviços, no Estado produzido em ato, nos balcões, filas,
documentos, atendimentos, protocolos, regimentos e regras internas das instituições de
acolhimento, que é percebida a necessidade e oportunidade de debater e demandar resoluções
para os problemas enfrentados.
Mas, nesse caso, é necessário redirecionar os esforços e estratégias, visto que em
determinado momento se torna perceptível para as lideranças que “não adianta bater-boca na
ponta dos serviços” com funcionários da administração do Estado, que, muitas vezes, são
aqueles que têm poder de produzir restrições e outros tipos de punições que se deseja evitar.
Trata-se, portanto, da reformulação do debate, que se desloca para o Estado enquanto
planejador, formulador, que decide e reconfigura regras institucionais, protocolos e modos de
atendimento. Dito de outra forma compreende-se como necessário produzir estratégias de
convencimento para estabelecer acordos com os agentes de Estado que tem a caneta, ou seja,
aqueles que assinam, formulam, decidem e tem condições de mudar as regras que vigoram na
ponta dos serviços.
Nos últimos anos, os porta-vozes do MNPR dedicaram boa parte de seus esforços na
tentativa de garantir direitos constitucionais. Não acredito ser necessário aqui investir
demasiadamente em grande digressão dos marcos regulatórios vigentes que concedem direitos
aos cidadãos, tendo em vista a Constituição Federal de 1988 e sua ampla divulgação,
principalmente em seus dois primeiros capítulos16. O que está em jogo, por outro lado, é a
patente dificuldade de fazer valer as promessas constitucionais. Como Maria Lúcia comentou
certa vez, em contraposição às sublinhadas ações de repressão e produção de apagamento da
existência de pessoas em situação de rua, a Constituição é compreendida como marcador da
possibilidade de outra abordagem ao tema: “A nossa Carta Magna diz que todo cidadão tem
direito a ser livre, a saúde, direito a habitação, direito ao trabalho, direito ao lazer, direito, direito
e mais direito. E a gente não tem direito nenhum”.
Também não me arriscarei aqui a realizar análises sobre os motivos pelos quais as
promessas Constitucionais não se realizam integralmente. De outra forma, o que é possível
afirmar é que a impossibilidade de acesso aos direitos sociais, aos serviços públicos e toda
ordem de bens sociais para a população de rua, pelo menos no quadro contextual de nosso
recente regime democrático, são produzidos com base no não reconhecimento de
16

Capítulo I: Dos direitos e deveres individuais e coletivos e o Capítulo II: Dos direitos sociais.
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especificidades desse segmento social, algo que, de forma patente, acaba por se tornar
condições sem as quais se compromete duramente sua inclusão equânime ao universo das
promessas e garantias democráticas.
Talvez o exemplo mais evidente desse fato, diz respeito à ausência de moradia fixa, e,
consequentemente, de documentação que comprove a residência – popularmente conhecido
como “comprovante de residência”. Peirano (2006; 2014) já chamou atenção sobre a
importância dos documentos pessoais na produção de reconhecimento da cidadania, apontando
inclusive as distintas implicações contextuais que documentos específicos podem ter em
determinados espaços sociais, assim como os processos de transformação que implicam na
atualização da importância de obter determinados registros em detrimento de outros e seus
significados.
A autora demonstra que a carteira profissional se configurou como principal
documentação pessoal a partir dos anos 1930 em contextos urbanos, enquanto o título de eleitor
constituiu documentação com certa equivalência em espaços descritos como “rurais” ou “nãourbanos”. Essa distinção se deve principalmente à sugestão de que no “meio rural” a
personalização das relações sociais produz conotação negativa à ideia de “cidadão” – designo
dos desconhecidos, estranhos ou “sem nome”. A impessoalidade desvalorizada em
comunidades menores e de conhecimento mútuo, tem impactos diferenciados nas cidades, onde
os documentos cumprem a função de distinguir os “cidadãos” dos “marginais”.
Peirano chama atenção ainda para o fato de que o lugar que a carteira profissional obteve
em determinada época no Brasil, tornando-se símbolo de cidadania, não garantiu a realização
dos pressupostos republicanos que a própria noção de cidadania carrega implicitamente, haja
vista que o que é apresentado como valor é uma moralidade bastante particular, reconhecida no
trabalho. Ao contrário da noção de igualdade irrestrita de todos os cidadãos, a carteira de
trabalho se configura como privilégio de uma parcela da população, sendo assim, a própria
cidadania se torna restrita a uma minoria privilegiada.
Arriscaria afirmar que a falta de comprovante de residência, portanto, acaba por ocupar
um lugar ainda mais dramático na gramática das hierarquias sociais constituídas. Pude perceber
que é possível operar pequenos ajustes no que diz respeito à falta de praticamente todos os
documentos, principalmente o Registro Geral (RG) de identificação pessoal, com a
possibilidade de registrar sua perda na Polícia Civil e utilizar o Boletim de Ocorrência na falta
do RG.
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Diferentemente de Peirano, não se trata aqui do valor social e moral atribuído ao
documento, que se estende para além daquilo que eles operam nas práticas burocráticas e
administrativas. De forma ainda mais contundente, a primeira particularidade do comprovante
de residência é que a sua existência não depende da iniciativa pessoal de produzir a
documentação, ela está atrelada às condições econômicas de ter uma propriedade, contrato ou
declaração de aluguel, conta de luz ou demais cobranças nominais que chegam à casa das
pessoas em seu próprio nome.
Em segundo lugar, sua ausência constitui impedimento para o acesso a praticamente
todos os bens e serviços públicos. Durante a maior parte de sua existência, o atendimento no
Sistema Único de Saúde (SUS) necessitava de um cadastramento, o atual Cartão Nacional de
Saúde (Cartão SUS), para o qual era imprescindível a comprovação de residência, mesmo
porque o atendimento territorializado nos bairros do município. Ainda que se proponha como
“sistema único”, os atendimentos eram realizados de acordo com o local de moradia do
paciente, portanto, as pessoas em situação de rua ficavam sem lugar nessa conjuntura.
É curioso notar que as impossibilidades causadas pela falta de moradia e de sua
comprovação podem, inclusive, criar situações para o descumprimento de prerrogativas legais.
No campo das disputas públicas, é muito comum que a questão sobre os “direitos e deveres”
seja colocada como argumento de deslegitimação da luta por direitos, principalmente por parte
dos administradores públicos, como se os direitos estivessem de algum modo atrelado ao
cumprimento de deveres, algo constantemente problematizado pelos militantes do MNPR,
como me foi indicado por Samuel:
Como esse povo com todos seus direitos violados podem ser cobrados dos
seus deveres? Um pai ou mãe é obrigado a colocar os filhos na escola, mas a
escola não matricula filho de gente da rua por falta de documentação. Todo
mundo tem diversos compromissos, mas ficam impedidos de realizá-los em
virtude das diversas ordens de violações sofridas. (Caderno de campo, Rio de
Janeiro, 2013)

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 55, determina como dever
dos pais a matrícula dos filhos na rede de ensino. Visto que o comprovante é necessário até
mesmo para a matrícula nas escolas, as famílias em situação de rua, por não conseguirem
matricular seus filhos, muitas vezes descumprem o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Aqueles que deixam de prover condições para a instrução primária a seus filhos em
idade escolar podem responder criminalmente, conforme o Artigo 246 do Código Penal, com
pena de quinze dias a um mês. Ainda que essa pena seja excluída nos casos em que não se
comprove omissão dolosa dos pais ou responsáveis, frequentemente esse descumprimento –
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somado ao adensamento de outras circunstâncias em que é reconhecido o princípio de melhor
interesse da criança ou adolescente – pode acarretar na perda da guarda dos filhos.
Outro grupo de casos emblemáticos trata de situações em que os indivíduos em conflito
com a lei têm sua liberdade provisória indeferida, ou ainda, situações mais anedóticas como a
condenação à prisão domiciliar, impossível de ser cumprida para uma pessoa em situação de
rua.
Dentre todas essas possibilidades, a situação estranhamente trágica e cômica diz respeito
à inscrição em programas habitacionais para pessoas de baixa renda, em que o comprovante de
residência também constituía documento imprescindível. Mesmo em um programa social que
vislumbra dar acesso à moradia digna através do financiamento de propriedades com incentivo
estatal, não se considerou, durante muito tempo, que parte da população interessada – talvez os
maiores interessados – em acessar essas unidades habitacionais tratava-se de pessoas sem casa.
E por isso, sem condições de apresentar o comprovante para se inscreverem nesses programas
habitacionais.
A partir disso é possível fazer duas afirmações: a primeira delas é que, durante muito
tempo, a população de rua não existiu como público a ser atendido pela maior parte dos
programas sociais e pelas políticas públicas em geral. A segunda é que o segmento veio sendo
atendido praticamente de forma exclusiva pela assistência social. Tendo isso em vista, os
esforços se concentraram, por um longo período, em alcançar o reconhecimento sobre a
existência da população em situação de rua por parte desses setores que não tinham
absolutamente nenhuma estratégia para atendê-los, além da iniciativa de instigar à produção de
estratégias políticas no sentido de alcançar a intersetorialização do atendimento público, para
além do tradicional foco exclusivo na assistência social do Estado e na caridade das associações
filantrópicas.
Desde o Decreto 7.053/2009 houve avanços que dizem respeito fundamentalmente à
tentativa de fazer com que certas especificidades da população de rua fossem reconhecidas para
então criar alternativas para inclusão em programas sociais e assegurar o acesso aos serviços
públicos.
As críticas, sugestões e formulações produzidas pelos militantes do MNPR partem de
uma compreensão embasada na experiência em primeira pessoa sobre as falhas que impedem
o acesso a determinados serviços e os militantes começam a trabalhar na criação de alternativas
que favoreçam a possibilidade de inclusão do segmento em programas sociais e mesmo no que
diz respeito à garantia das promessas constitucionais e dos Direitos Humanos.
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Nesse ensejo, a primeira conquista alcançada foi a produção da Instrução Operacional
Conjunta Senarc/SNAS/MDS17 Nº 07 de 22 de novembro de 2010, em que se estabelece uma
modalidade de inclusão facilitada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico)18. Esta instrução tornou possível o cadastramento de pessoas em situação
de rua sem a necessidade da documentação anteriormente exigida para a inclusão em Programas
Sociais como o Bolsa Família, entre outros benefícios para os quais o CadÚnico se faz
necessário, tais como a isenção de inscrição em concursos públicos, a inclusão no BPC –
Benefício por Prestação Continuada19 – e também para candidatar-se a programas
habitacionais, como o Minha Casa Minha Vida.
Antes desta alteração, a pessoa em situação de rua tentava se cadastrar e em determinado
momento do procedimento era necessário que respondesse questões sobre a caracterização
domiciliar. Por exemplo, sobre o número de cômodos que existia na casa, de qual material era
feita, o tamanho da residência e quantas pessoas viviam no espaço. A impossibilidade de
responder tais questões – visto que a moradia se dá na rua ou em espaços públicos e coletivos
de abrigo – impedia o cadastramento, pois, era como se o sistema não considerasse a
possibilidade de existência de pessoas sem domicílio.
Os técnicos do cadastramento tentavam colocar alguma resposta que possibilitasse a
continuidade do cadastro, mas o sistema não aceitava nenhuma opção alternativa que não as
respostas válidas para esta caracterização. Ao mesmo tempo, as respostas deste item eram
obrigatórias.
A resolução para a questão se deu através da produção de estratégias para o
cadastramento, construídas no CIAMP-RUA e foi composta basicamente por duas ações: a
primeira delas era criar uma categoria específica para pessoas em situação de rua na primeira
parte do cadastramento, onde normalmente a pessoa deveria caracterizar seu domicílio (a
natureza do material da construção, quantidade de cômodos, etc.). A outra ação foi considerar
que estas pessoas sem endereço fixo poderiam ter como local de referência algum equipamento
ou serviço da assistência social no município em que se encontra, como os próprios albergues
ou centros de convivência.
SENARC – Secretaria Nacional de Renda de Cidadania / SNAS – Secretaria Nacional de Assistência Social /
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social
18
Segundo o Decreto N º 6.135, de 26 de junho de 2007, em seu Art 2º, “O Cadastro único para Programas Sociais
– CadÚnico é instrumento de identificação e caracterização sócio-econômica das famílias brasileiras de baixa
renda, a ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo
Federal ao atendimento desse público.”
19
Benefício que assegura a transferência de renda no valor de um salário mínimo para idosos e pessoas com
deficiências, independente da pessoa ter contribuído com a Previdência Social.
17
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Exemplo semelhante é o da Portaria N° 940, de 28 de abril de 2011, que regulamenta o
cadastramento no Sistema do Cartão Nacional de Saúde que, em um de seus artigos, dispensa
à população de rua e aos ciganos a apresentação do comprovante de residência para
cadastramento no SUS. Tendo em vista que, até então, ambos segmentos populacionais tinham
grande dificuldade para serem atendidos no SUS devido sua organização com base no território,
em que as pessoas são atendidas de acordo com o local de moradia. Algo que torna impossível
para populações nômades ou sem comprovação de residência fixa, ter acesso aos serviços de
saúde.
Tais ações, em um primeiro momento, foram destacadas como se fossem meramente
problemas técnicos a serem resolvidos, de modo que alcançasse o público que até então estava
de fora dos programas sociais, a partir de alguns pequenos ajustes. É importante notar que esse
tipo de formulação vai de encontro àquilo que Ferguson (2009, p.256) se refere como um
processo de despolitização presente na redução de problemas econômicos, sociais e políticos a
uma questão técnica, com a consequente promessa de resolução técnica para questões políticas.
A fabricação deste tipo de separação entre técnica e política – ou entre mercado e Estado – tem
como um de seus resultados o apagamento da dimensão política que envolve esses processos,
obliterando os efeitos de poder produzidos pela própria distinção entre esses domínios
(VIANNA, 2013, p.16-17).
Em direção semelhante, é possível destacar ainda outros avanços importantes previstos
no Decreto 7.053/2009, tais como a inclusão de novos módulos para denúncia de violações no
Disque Direitos Humanos (Disque 100), especificamente um módulo para denúncias relativas
a violações contra pessoas em situação de rua. Além da inauguração do Centro Nacional de
Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais
Recicláveis (CNDDH-PSR/CMR) em abril de 2011, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E ainda
no quadro dos primeiros dois mandatos do PT no Governo Federal, ainda foram produzidos
dois equipamentos específicos para população de rua, os CENTRO POP e o Consultório na
Rua.
Como previsto no Decreto nº 7.053/2009, um dos objetivos da Política Nacional em seu
Artigo 7°, no inciso XII, propõe-se “Implementar centros de referência especializados para
atendimento da população em situação de rua, no âmbito da proteção social especial do Sistema
Único de Assistência Social”, como previsto também na Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais. O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
(CENTRO POP) são unidades de referência da Proteção Social Especial de Média
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Complexidade, dos serviços de assistência social. Os CENTRO POP foram desenvolvidos
também no âmbito do CIAMP-Rua, inspirados no Centro de Referência de Belo Horizonte. Sua
proposta fundamental é reorganizar o cuidado e atenção a população de rua em bases
diferenciadas daquelas das instituições totais e se propõe também como uma alternativas aos
CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social) gerais, que muitas vezes
não conseguiam atender de forma qualificada as pessoas em situação de rua. O CENTRO POP
volta-se, especificamente, para o atendimento especializado à população em situação de rua,
devendo ofertar, espaço de referência para o convívio grupal, social e para o desenvolvimento
de relações de solidariedade, afetividade e respeito, proporcionar vivências para o alcance da
autonomia, estimulando, além disso, a organização, a mobilização e a participação social.
No mesmo sentido também se produziu os Consultórios na Rua, regulado pela Portaria
122 de 2011 do Ministério da Saúde, que se baseia em uma proposta de ampliação do acesso
da população de rua a atenção integral à saúde, por meio das equipes e serviços da atenção
básica. O serviço é ofertado através do trabalho de uma equipe multiprofissional, que atua em
unidades móveis para atender pessoas em situação de rua na própria rua, de forma itinerante.
Como é frequentemente colocado por seus técnicos e pelos próprios militantes, a ideia por trás
dos Consultórios na Rua é ser uma “porta de entrada” facilitada aos serviços de atendimento à
saúde.
Em última instância, o que se produziu a partir do Decreto 7.053/2009, principalmente
nos dois mandatos do ex-Presidente Lula, foi um tipo de “efeito de reconhecimento” sobre a
existência de um segmento populacional pela precariedade material de seu modo de vida e que,
portanto, são incluídos em programas sociais anteriormente nunca acessados, além da própria
produção de serviços específicos para seu atendimento. De todo modo, esta inclusão mediada
pela atenção a determinadas especificidades, sem as quais o atendimento não seria possível,
produz legibilidade, tal como compreendido por Das e Poole (2004, p.16). O que se percebe é
que boa parte dos esforços recentes por uma inclusão qualitativa da população de rua em
programas sociais e por acesso a direitos tem sido realizado nesse plano. O que torna
absolutamente necessário reconhecer as especificidades da população de rua para tentar
impactar positivamente o segmento em termos de redistribuição20. Redistribuir, pelo menos no
caso da população em situação de rua, significa necessariamente reconhecer especificidades de
um modo de vida historicamente estigmatizado, criminalizado e não raramente massacrado.

20

No sentido atribuído por Nancy Fraser (2007), em sua discussão sobre movimentos sociais que baseiam suas
pautas políticas em lutas por reconhecimento ou redistribuição.
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No entanto, uma vez que esses marcos jurídicos e administrativos são criados, percebese que a dinâmica operada na prática das políticas de atendimento não contemplam
integralmente as decisões em nível mais alto – a saber, as decisões e conquistas alcançadas no
CIAMP-Rua e um novo quadro de queixas sobre os serviços se estabelece: os Consultórios na
Rua iniciam-se como projeto piloto em oito municípios e é expandido posteriormente. Ainda
em número reduzido, cumpre seu papel de ser uma porta de “entrada aos serviços”. No entanto,
pressupõe-se que o equipamento não deveria se constituir, segundo seu projeto institucional,
em um “gueto” de atendimento exclusivo para população de rua, muito menos que seja o único
serviço. Contudo, frequentemente as pessoas em situação de rua têm o atendimento de saúde
negado sob o pretexto de que os Consultórios na Rua existem para atendê-los. Da mesma forma
que, mesmo após a assinatura da Portaria N° 940/2011 do Ministério da Saúde, que dispensa a
apresentação de comprovante de residência para população de rua e ciganos, ainda existe grande
dificuldade para a produção do Cartão Nacional de Saúde. De forma semelhante, os Centros
POP, enquanto modelo de serviço, não conseguiu realizar-se integralmente de acordo com seu
planejamento, pelo menos na maioria dos municípios em que existe.
A produção do MNPR em diálogo com o Estado produziu marcos políticos e jurídicos,
normativas, portarias e decretos, que, na maioria das vezes, não resultaram em mudanças
dramáticas no cotidiano dos serviços prestados. Trata-se de temporalidades diversas: a
produção política do Estado-Caneta, que em si mesmo tem seu tempo, opera de forma muito
específica mudanças na “ponta dos serviços”, de modo distinto daquilo que se objetivava em
seu planejamento inicial. Essas temporalidades e modos de compreensão das dificuldades cria
uma espécie de curto circuito entre os atores no Estado e suas atribuições e as expectativas dos
militantes do MNPR. Como exposto na reflexão de Samuel,
A gente precisa pensar na prática o que significa essa adesão à Política
Nacional? Quem faz? É incumbência de quem? Qual será o recurso humano?
Qual o pessoal? Quais as possibilidades reais de realizar isso? Qual orçamento
para aplicar? E para isso tudo, é fundamental o dialogo entre as diversas
Secretarias. O Consultório na Rua, por exemplo, é um serviço muito bom.
Curitiba é um modelo para esse serviço. Mas, e ai? Ao mesmo tempo em que
temos um serviço modelo como esse, ainda muito tímido, a internação
compulsória avança, o financiamento público de instituições privadas de
cuidado avança. O Centro POP pra mim hoje é a menina dos olhos da política
da assistência. Mas ainda está sendo aplicado de modo muito distante das
prerrogativas da tipificação e do próprio planejamento do Centro Pop. Tem
Centro Pop que funciona com dois funcionários, quando deveria haver uma
equipe multidisciplinar. Tem Centro Pop que funciona em baixo de tenda, a
céu aberto, sem espaço físico, sem acessibilidade, quando deveria ter um
espaço mais adequado. (Entrevista, Samuel, Belo Horizonte, 2015).
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Desse modo, mesmo dentro da prerrogativa de diálogo e construção cooperativa com o
Estado, expõem-se também os limites dessa interação, ao perceberem, por exemplo, que
reformular os marcos e protocolos de atendimento não garante de fato transformações na “ponta
do serviço”. Em determinado momento, o MNPR começa a investir diretamente na produção
de todo tipo de cartilha no sentido de instrumentalizar e ensinar os agentes públicos do Estado.
Trata-se de cartilhas de educação em Direitos Humanos para população de rua; Cartilhas de
boas condutas e cursos ministrados para a segurança pública; Cartilhas para atendimento em
Saúde; Cursos para humanização do atendimento em Saúde, dentre outros. Uma segunda
consequência dessas constatações é que no esforço de monitorar e acompanhar a execução das
políticas públicas, parte do MNPR passa a apostar cada vez mais em transformarem-se
promotores, formuladores e gestores das políticas públicas, tanto no que diz respeito ao
planejamento quanto na execução de serviços.
Nesse aspecto, as opiniões se dividem grandemente: parte dos porta-vozes acredita que
a execução das políticas e programas sociais é responsabilidade do Estado e que os militantes
do MNPR não devem se tornar gestores de serviços, sejam eles públicos ou não e permanecerem
realizando o acompanhamento, monitoramento, controle social e eventualmente participarem
da criação e formulação de planos estratégicos de ação pública. Enquanto outros militantes
tendem a pensar que os serviços não atenderão a população de rua de acordo, enquanto não
houver pessoas em situação de rua administrando serviços e políticas, mesmo que isso não se
transforme, de fato, em um esforço coletivo para adentrar esses espaços de gestão.
A ideia de que os serviços dificilmente se constituem como espaço que conseguem
realizar o que é planejado em sua formulação parte de um princípio parecido com o que é
operado na recuperação de usuários de drogas: “O melhor cuidador é aquele que já passou pela
experiência”.
A dificuldade de operação das políticas de atendimento na prática, todo o esforço
avaliado como malfadado na tentativa de humanizar os serviços públicos, com uma abordagem
e mesmo formação técnica que permita o atendimento das pessoas em situação de rua, leva
parte dos militantes a crer que o trabalho destinado ao segmento deve ser realizado por pessoas
com talentos, habilidades e sensibilidades especiais para o trato com esse segmento.
Fundamentalmente, pessoas que conhecem essa realidade em primeira pessoa e que, portanto,
dominam as habilidades específicas para realizar o atendimento de forma supostamente
adequada.
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Por vezes esse argumento se radicaliza. Em certa ocasião participei de um Seminário da
Região Sudeste sobre saúde da população de rua em que um dos tópicos era o protocolo de
atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. No que diz respeito ao
protocolo em si, as pessoas em situação de rua deveriam ser atendidas como todas as outras.
No entanto, as experiências dos militantes e organizações socioassistenciais com o SAMU
relatam queixas de que ao pedirem socorro não tem o atendimento prestado, visto que os
profissionais do SAMU afirmam que “o SAMU não é chofer de bêbado” ou que a pessoa foi
atendida anteriormente e que se mantém na mesma situação, não tem interesse em se cuidar. O
mesmo tipo de acusação também se repete no que diz respeito ao atendimento da assistência
social e em outros espaços de atendimento à saúde.
A discussão se alongou durante toda à tarde do evento. Os participantes do Seminário
se dividiram em grupos de trabalho para discutir as problemáticas e retornarem com propostas
de resolução e transformação na abordagem em saúde. A conclusão a que muitos chegaram é
que os serviços não conseguirão atender as pessoas em situação de rua enquanto não estiverem
formados para tal, de preferência, trabalhando junto com pessoas em situação de rua. Uma das
propostas apontadas como ideal era que toda unidade do SAMU tivesse pelo menos um
profissional que já passou por situação de rua.
A proposta foi entendida como absurda por alguns participantes. Ao mesmo tempo, a
proposta tem um fundamento que atravessa as concepções políticas no MNPR, a saber, o fato
de que os técnicos, profissionais, atendentes e o próprio Estado – representado nessas agências
– não conhecem e não sabem o que fazer para operar de forma satisfatória o atendimento das
pessoas em situação de rua.
Ao longo de toda construção política dos últimos anos, as pessoas em situação de rua
no MNPR foram convocadas para participar de pesquisas censitárias como “facilitadores”,
assim como na aplicação de políticas, como o próprio Consultório na Rua e os Centros POP. O
Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos também foi produzido em uma lógica de
atendimento com uma proposta de acolhimento realizada por pessoas com trajetória de rua, na
tentativa de produzir proximidade e ser um espaço em que as pessoas em situação de rua se
sentissem a vontade. Em alguns casos, a atuação dos militantes nos municípios fez com que
eles fossem convidados para trabalhar na gestão de espaços de atendimento, algo por vezes
entendido como cooptação, por vezes entendido como forma de adequar os serviços. Mas,
sobretudo, o que é apontado como questão fundamental trata dos limites da experiência
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profissional e técnica para lidar com o atendimento considerado adequado para a população de
rua.
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Considerações Finais

Pedro Bala tem vontade de entrar na greve, de gritar com toda a força do seu
peito, de apartear os discursos. Seu pai fazia discursos numa greve, uma bala
o derrubou. Ele tem sangue de grevista. Demais a vida da rua o ensinou a
amar a liberdade. [...]
O destino deles mudou, tudo agora é diverso. Intervêm em comícios, em
greves, em lutas obreiras.
O destino deles é outro. A luta mudou seus destinos.
Ordens vieram para a organização dos mais altos dirigentes. Que Alberto
ficasse com os Capitães da Areia e Pedro Bala fosse organizar os índios
Maloqueiros de Aracaju em brigada de choque também. E que depois
continuasse a mudar o destino das outras crianças abandonadas do país.

(AMADO, [1937] 2009, p.254)
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Herdeiros de Pedro Bala: política e vida nas ruas
O livro “Capitães da Areia” foi escrito por Jorge Amado em 1937. Nele, o autor retrata
as experiências de um grupo de “menores abandonados” que vivem nas ruas da cidade de
Salvador, Bahia. Enfrentando as dificuldades da sobrevivência na cidade, cometendo delitos e
“virações”, retrata-se um grupo de jovens em situação de rua, na ambivalência entre a crueza e
a malandragem da vida nas ruas e os sonhos e fantasias infantis.
Pedro Bala, um dos protagonistas da história, é o líder dos Capitães da Areia. Com
apenas 15 anos, é uma espécie de “pai da rua” para os demais meninos que têm idade
aproximada à sua. Retratado como um rapaz valente e astuto, conhecedor de todos os recantos
da cidade, arquiteta planos para manutenção da sobrevivência do grupo. Sem pai nem mãe, em
determinado momento da trama Pedro Bala descobre que seu pai fora um líder sindicalista
morto a tiros numa greve. Cada vez mais encantado com a história de seu pai, se aproxima dos
trabalhadores das docas até o momento em que João de Adão (doqueiro) e um estudante da
faculdade procuram os Capitães da Areia pedindo-lhes auxílio para impedir a ação de um grupo
de fura-greves, contratados pelos patrões para desmobilizar a greve. Os Capitães da Areia
aceitam o pedido e se mobilizam como “grupo de choque” para ajudar os trabalhadores das
docas.
A partir da relação com os trabalhadores, Pedro Bala vai cada vez mais se encantando
com o universo das lutas dos sindicalistas, ao ponto de passar a liderança dos Capitães da Areia
para outro menino e então se tornar um líder revolucionário (ainda que os Capitães da Areia
continuem a auxiliar as greves).
Pedro Bala é um “menor abandonado”, “menino de rua” que se converte em
revolucionário. Posteriormente perseguido e preso, se torna um “herói do povo”. Ao longo do
livro é possível perceber como se dá a sua passagem para se tornar militante, a forma como se
encanta nos primeiros contatos com este vocabulário que se apresentava como uma novidade
para ele. A palavra “companheiro” o tocou profundamente, assim como a solidariedade entre
trabalhadores e os sentidos que encontra ao descobrir ter um lugar importante nesta luta.
Assim como nos percursos dos militantes do MNPR que apresentei ao longo do texto,
Pedro Bala era um militante improvável. Os trabalhadores das docas viveram um dilema ao
tentar contato com os Capitães da Areia. Por um lado, o grupo era conhecido nas ruas da cidade
por sua valentia e perspicácia. Assim, havia a possibilidade de que eles somassem na luta e
fizessem um trabalho que os grevistas não estavam dispostos, ou seja, formar um “grupo de
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choque” para enfrentar fisicamente os fura-greve contratados. Este contato não se deu sem
reticências por parte dos trabalhadores, afinal, os Capitães da Areia eram famosos também pelos
delitos que cometiam, estampavam as notícias de jornais enquanto grupo de jovens criminosos,
perigosos. Quando os grevistas (o doqueiro João de Adão e o estudante da faculdade) se
encontram com os Capitães da Areia pela primeira vez, o fizeram à revelia de parte dos
trabalhadores que não acreditavam na possibilidade de estabelecer qualquer contato positivo
com o grupo. Apenas o fizeram porque já não havia nada a perder.
Pedro Bala não foi “salvo” pela política, tampouco saiu das ruas em virtude de seu
envolvimento com a luta dos trabalhadores. Sua vivência enquanto “menino de rua” lhe dava
situação de destaque entre os Capitães da Areia, ele tinha um lugar no mundo, lugar de liderança
entre meninos temidos pela sociedade. O que a prática política produziu foi a reorganização de
sentidos de vida em pleno diálogo com as especificidades da vida na rua.
Assim como este pequeno “grupo de marginais” que, a princípio, nada teria a oferecer
à luta dos trabalhadores, o MNPR confronta impressões e interpretações sobre segmentos
sociais considerados como improváveis para a luta política, pois pressupõem não haver
qualquer relação entre esta e a vida nas ruas. Sob estes termos, a política se faz improvável em
virtude da condição material da vida de pessoas em situação de rua e da falta de vínculos
hegemonicamente desejados, reconhecidos na existência do domicilio e do trabalho fixo,
educação formal, vínculos familiares, sobriedade e legalidade.
O que se tornou possível perceber é que o processo de organização do MNPR é
produzido a partir de outros quadros institucionais que não passam necessariamente pela adesão
direta a esses valores hegemônicos. E é fundamentalmente sobre este aspecto que eu me
concentrei, ou seja, nas formas de produção da alteridade e nos sentidos atribuídos às suas ações
políticas.
No drama apresentado no livro “Capitães da Areia” a política é colocada à prova
enquanto campo possível de atuação para pessoas para quem a política nunca foi uma
alternativa. Ou ainda, como na análise de Feltran (2011) sobre as mudanças nas periferias
urbanas e nos projetos das famílias operárias, a política se torna desacreditada frente à
existência de múltiplos discursos que passam a disputar os corações e mentes de novas gerações
da população empobrecida das periferias das cidades.
Ambas as situações me ajudaram a pensar sobre desafios do engajamento militante de
pessoas em situação de rua, pois se trata de contextos em que a criminalidade, o consumo de
drogas e os discursos sobre a marginalidade urbana afastam qualquer possibilidade de pensar a
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participação política. E é nesse quadro que a política feita pelos militantes do MNPR aparece:
política feita por pessoas consideradas – e que também invertem significados e se consideram
– maloqueiros, gente que fala com as gírias das ruas, por vezes com o vocabulário do crime,
referidos na grande mídia e por muitos domiciliados como nóias, cracudos, etc. Pessoas que
entraram em processo de recuperação do uso de drogas, egressos do sistema carcerário, egressos
de clínicas de recuperação, que dependem da assistência social do Estado, da caridade religiosa
ou secular, gente pobre que andou o país inteiro a pé, de carona e fazendo bicos. Ou ainda,
como na feliz expressão utilizada no título do artigo de Sarah Escorel (2005), pessoas que estão
“vivendo de teimosos”.
Trata-se então de uma ambiguidade nos termos das representações estabelecidas sobre
o segmento social. Como tentei demonstrar nos capítulos que compõe a primeira parte da tese,
há uma espécie de “borramento” entre os termos historicamente utilizados para produzir
classificação sobre pessoas em situação de rua. Desde as primeiras codificações legais sobre
quem são os mendigos, vadios e errantes, até o processo atual que também produz
representações que anunciam a existência de usuários de drogas, nóias, cracudos e criminosos,
torna-se perceptível que este borramento entre categorias não é sem efeito. Estabelece
representações sobre pessoas que são classificadas em uma área cinzenta de indistinção. É o
pobre coitado que eventualmente pode roubar; trabalhador desempregado que também pode ser
estigmatizado como vagabundo ou violento. Pessoas enquadradas como aquelas que estão em
situação de vulnerabilidade social e, ao mesmo tempo, consideradas perigosas.
O quadro complexo destas categorias é operativo na medida em que contribui com o
próprio processo de “desrealização” dos sujeitos – tal como no sentido atribuído por Butler
(2006) –, de uma gente classificada ora como vítima ou algoz, quase sempre culpados pela
própria sorte. Pessoas que sofrem com uma operação miúda de desrealização, na popularizada
“invisibilização” de seus corpos no espaço urbano, movimento que possibilita olhar e não ver.
Este mesmo processo de desrealização que possibilita ignorar a existência se desfaz na medida
em que estes sujeitos oferecem algum tipo de ameaça à ordem estabelecida, principalmente
quando colocam a tão almejada segurança sob o risco de ser conturbada. Nesse caso, deixam
de ser “invisíveis” e passam a sofrer com uma espécie de hiperexposição que resulta em
perseguição, expulsão e extermínio de seus corpos no espaço público das cidades.
Tanto o Massacre da Praça da Sé quanto outros casos de morte de pessoas em situação
de rua evidenciam os limites da condição cidadã e das promessas constitucionais para esta
parcela populacional. Calcados em representações sobre o perigo e a violência, a garantia dos
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direitos desaparece como possibilidade, visto que o que está em jogo é a própria manutenção
política de representações que instigam a morte, o encarceramento em massa – seja nas prisões
ou clínicas de recuperação (comunidades terapêuticas) – e demais violações dos direitos
humanos como principal linguagem de gestão.
Enquanto resposta possível, se percebe o esforço por parte dos representantes do MNPR
e sua rede de colaboradores na politização dessas mortes, de modo a evidenciar a falência da
inclusão de determinadas pessoas na comunidade política dos direitos. Esta tentativa se
caracteriza, inicialmente, pela tentativa de mobilizar coletivamente formas de transformar o
estatuto social da população em situação de rua. É neste contexto que as lutas classificatórias
ganham particular peso, pois encarnam o próprio processo de produção de respostas à
desrealização, num esforço de requalificação social a fim de tornar estas existências tangíveis
ao público domiciliado e transformar as representações públicas sobre o segmento. As disputas
classificatórias não operam necessariamente por uma transformação em um quadro evolutivo e
ascendente, elas são atualizadas segundo os desafios presentes que tentam operacionalizar
outras configurações e compreensões permanentemente em disputa. Assim, dos borramentos
das categorias ao reconhecimento público de sua existência há o trabalho de investimento na
publicização de outras compreensões acerca desse universo, de modo que se produza
visibilidade em oposição à desrealização, no sentido de tornar a experiência de rua visível,
compreensível e digna de empatia.
É neste quadro interpretativo que se percebe os esforços de mediadores e outros
militantes para constituir a população de rua enquanto segmento reconhecido, objeto de gestão
e políticas públicas que assegurem cidadania. A invisibilidade, o tratamento como lixo, como
animal, não são metáforas. O extermínio é a prova cabal de que estas representações têm efeitos
drásticos. E é a partir da verificação das mortes que a organização social ganha corpo enquanto
forma de denunciar, responder e resistir aos sentidos de normalização da política de extermínio,
higienismo social e gentrificação das cidades. Esta mesma produção de representações incide
radicalmente nas condições de possibilidade de atuação política enquanto atores legítimos no
campo de disputas. Tais concepções não atuam apenas enquanto um suposto preconceito
calcificado em representações sociais dispersas, pelo contrário, se manifesta a cada vez que
uma pessoa em situação de rua é impedida de entrar na Câmara de Vereadores de um município
ou em prédios públicos, seja pelo modo como está vestido, seja por não possuir documentos de
identificação pessoal. Trata-se de espaços institucionais que não foram planejados para
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garantirem o exercício da cidadania plena de sujeitos que trazem profundas marcas de estigma
social.

Política como espaço de domesticação
Nas descrições realizadas ao longo da tese (na parte II e III), tentei demonstrar que a
conversão do sujeito em situação de rua à militância social passa pela reelaboração de sentidos
de vida e no diálogo entre as especificidades da vida na rua com o campo da prática política,
diálogo que produz tensões particulares.
Foi possível verificar que a produção política dessas pessoas em situação de grande
marginalidade e vulnerabilidade social depende da capacidade de produção de outros quadros
institucionais. Ou seja, na ausência de forças e infraestrutura que permitam a participação,
torna-se necessário buscar outras condições para atuação militante. Isto depende da capacidade
de produzir alianças com colaboradores e demais instituições, mas, depende também de criar
formas de rearranjar sentidos e valores comunitários que sirvam como força para mobilização
e engajamento. Mais do que um posicionamento contrário aos preconceitos, trata-se de encarar
o fato de que a vida nas ruas vibra em outra frequência, portanto, a organização política precisa
considerar tais especificidades.
Ao afirmar que a rua vibra em outra frequência me refiro a toda sorte de problemas
enfrentados nas ruas e espaços de acolhimento institucionais por eles utilizados. Sobretudo,
refiro-me ao fato de que tais experiências dinamizam suas formas de comportamento. A
convivência no albergue, com centenas de outras pessoas, cheiros, falta de privacidade, ou
mesmo a vivência nos mocós e malocas, determina posicionamentos e formas de lidar com
desafios cotidianos que implicam outras moralidades e temporalidades que nem sempre
coadunam com as expectativas de comportamentos nos espaços políticos.
Ao longo do trabalho tive a oportunidade de conhecer pessoas que se engajaram
publicamente como porta-vozes dos interesses da população de rua. Se pensarmos de forma
temporalmente dispersa, percebe-se que ao longo de seus percursos na militância, é comum a
existência de grandes transformações, resultado do acúmulo de saberes e práticas militantes
desenvolvidas no próprio processo de atuação política. Parte destes porta-vozes nem sempre
tiveram uma postura ou “cara pública” ideal, ou seja, não representam o ideal daquilo que os
representantes do Estado e organizações da sociedade civil esperam de lideranças de
movimentos sociais. Como no caso de Pedro Bala, que se aproxima da política com toda a
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radicalidade da vida na rua, disposto a partir para o enfrentamento físico em prol das causas
sindicais, trata-se de sujeitos que se aproximam da militância por ter voz ativa nos grupos da
rua, articulam ações em busca do diálogo com autoridades, das quais se espera ter condições de
resolver seus problemas. Demonstrando-se como lideranças da rua, são líderes de malocas que
organizam a vida, dividem o trabalho, a comida, organizam as regras do que é ou não permitido
na maloca, vivendo com base em regras, etiquetas e procedimentos próprios desse universo
semântico.
Em diversas situações, pude sentir do que se trata esta outra frequência, temporalidade
e éticas de conduta. Não há garantias nas ruas. Nem sobre a própria segurança física, nem sobre
acesso a qualquer bem. A vida se estabelece em uma radicalidade que mexe profundamente
com as formas de projetar o cotidiano e se relacionar com os demais. Esta inconstância produz
um tipo de insegurança ontológica em que a vida se direciona para o imediato, para a resolução
premente das necessidades e conflitos, pois não há garantias sobre o amanhã ou se a pessoa
dormindo ao seu lado terá um surto, se você pode ser atacado a qualquer momento enquanto
dorme, seja na rua ou no albergue.
Ao estabelecerem diálogo institucional com o Estado, torna-se clara a existência de
características da rua que não são bem vidas nesses espaços. Pelo contrário, espera-se outro tipo
de conduta, idealiza-se a existência de sujeitos sóbrios, comportados, com uma apresentação
que se disponha aberta ao diálogo respeitoso, postura supostamente republicana, que demanda
um tipo de tranquilidade mais fácil de realizar quando você tem acesso a banho quente,
privacidade, abrigo e refeições diárias com qualidade. Em outras palavras, é possível afirmar
que para participar politicamente de espaços públicos e tornar-se um interlocutor com os
agentes do Estado, é necessário algum nível de domesticação de comportamentos atribuídos à
vivência da situação de rua. Nas entrelinhas, existe a expectativa de que as pessoas em situação
de rua que se tornam militantes se purifiquem em relação aos valores, éticas e etiquetas das
ruas. Não se espera do porta-voz da rua que ele apareça publicamente sob o efeito de drogas,
que se envolva em brigas ou qualquer atividade ilícita. O sujeito tem que se afastar de
comportamentos que, na medida em que se torna liderança, são entendidos como não
condizentes com a posição social adquirida. Em certos aspectos, é necessário tornar-se “outro”.
O espaço da atuação política é considerado arriscado, potencialmente domesticador ou
colonizador das especificidades da população em situação de rua, não por menos, no contexto
de mobilização do MNPR, a negociação entre essas moralidades não se dá sem diversos
constrangimentos. Esse processo de domesticação tem várias consequências que são
314

constantemente problematizadas, a principal delas, atualmente, é a relação entre aqueles que se
aproximam da rede de mobilização do MNPR com o consumo de drogas.
A questão se manifesta na contradição entre o comportamento esperado do militante
versus a moralidade implícita e explícita do consumo. O desafio é justamente produzir formas
de interação que, ao mesmo tempo em que se estabelece um lugar político legítimo, seja
possível vencer os preconceitos vigentes nestes espaços e transformá-los de modo que se possa
atuar politicamente sem aniquilar por completo as moralidades e etiquetas da rua, de forma que
esta presença seja representativa da própria população a que se pretende representar.
Tal fato se torna evidente em casos em que estas lideranças não conseguem atuar de
acordo com as exigências destes espaços, por exemplo, quando alguma liderança que ocupa
cadeira em conselho setorial ou comitês de acompanhamento da política da população em
situação de rua, é publicamente reconhecida por estar em uso de drogas. Estes pessoas são
colocadas à prova enquanto lideranças legítimas, pois, tendo em vista o “problema com
consumo de drogas”, não estariam mais aptos a representar publicamente a população de rua.
A questão que se coloca, portanto, é o que faz a pessoa em situação de rua um representante
legítimo? Seria mais legítimo que uma pessoa que não tivesse problemas atribuídos à vida em
situação de rua fosse representante do segmento? Até que ponto é necessário ou mesmo
permitido se afastar das práticas reconhecidas como próprias da rua?
Foi possível perceber que o processo de purificação da vivência da rua para a
participação política deve ser sempre parcial, nunca pode se realizar por completo. Tal
transformação significa se tornar um “outro” que já não tem mais as qualidades necessárias para
representar a rua. Ao passo em que a mudança da vida pessoal, bancada pelo acesso a direitos
e distinção social a partir da militância, produz recompensas, constitui-se uma situação
extremamente tentadora, que coloca os representantes em um lugar em que se é frequentemente
instigado a se tornar este outro, com atributos que os distanciam dos diacríticos reconhecidos
como da rua. Ao mesmo tempo, a tensão entre este processo de domesticação/purificação da
vida na rua e a manutenção de suas especificidades, deve ser vista exclusivamente como tensão,
não como um problema a ser resolvido, pois ela é reveladora do próprio processo que produz a
mediação de universos semânticos distintos. É o próprio processo de estar ambiguamente entre
uma coisa e outra, numa espécie de “crise de identidade” que atribui legitimidade aos militantes
do MNPR.
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“Eu saí da rua, mas a rua não saiu de mim”
O militante ideal é aquele que consegue transitar entre espaços e linguagens da rua e da
sociedade, que acumula competências em conseguir estar próximo da rua, dos problemas e da
convivência na rua e que ao mesmo tempo domina os trâmites institucionais, as leis, decretos,
portarias, as políticas setoriais, que sabe falar publicamente para sensibilizar a sociedade e
consegue fazer o trabalho de base para mobilizar pessoas em situação de rua. Essa dinâmica
estabelece uma luta constante entre se fazer um protagonista possível, tecnicamente competente
para o debate público e não perder a rua de vista, não esquecer do viaduto e oxigenar a
trajetória de rua a partir da manutenção dessa vivência.
Os militantes do MNPR têm a experiência de vida na rua como substrato comum que
explica os motivos da necessidade de sua organização. Viver na rua ou ter vivido na rua em
algum momento da vida é o imperativo que os distingue dos demais (domiciliados), o diacrítico
que organiza uma experiência comum entre eles, que só pode ser obtida pela vivência “na
carne”, no corpo e na alma, em primeira pessoa. É a partir desse par rua (etiquetas,
temporalidades, moralidades próprias) e sociedade (lugar do direito, das promessas
constitucionais, do acesso a bens) que se organiza a disputa por versões da realidade. Essa
disputa sobre os sentidos esbarra diretamente na possibilidade de reconhecer as especificidades
da população de rua em diálogo com a sociedade e suas moralidades. E é justamente esta
composição da alteridade que produz expertise, autoridade e lugar de fala dos militantes. Uma
experiência continuamente reforçada como algo inacessível, incompreensível aos demais, mas
que, ao mesmo tempo, pretende-se comunicar a todo tempo, produzindo e ocupando espaços
em que possam ser escutados por seus “outros” domiciliados. Trata-se de uma diferença
apresentada como uma alteridade radical que é assumida como condição para obter um lugar
legítimo de vocalização de pedidos por justiça, igualdade e reconhecimento.
Desse modo, a expressão “Eu saí da rua, mas a rua não saiu de mim” é reveladora do
processo de tensão entre as concepções de rua e sociedade. Implicitamente, a ideia de “sair da
rua” trata da produção de condições para superar problemas e dificuldades que durante um
período da vida do sujeito, o fizeram estar nesta condição. Afinal, para a imensa parte dos
militantes do MNPR, o processo que resultou no acúmulo de condições para saída das ruas se
deu junto à própria organização da vida pessoal para a militância.
Dessa forma, o MNPR tem outro importante papel além da própria luta política que
trava e suas conquistas. Trata-se da produção de um espaço de sociabilidade entre pessoas com
experiências semelhantes, companheiros com quem podem dividir suas batalhas pessoais sem
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o risco de serem massacrados em julgamentos por parte de seus “outros”, incapazes de
compreender os dramas da vida nas ruas.
Algo que me parece importante demarcar, diz respeito às semelhanças desse papel do
MNPR enquanto grupo de apoio entre “iguais”, no sentido atribuído por Goffman (1988), a
algumas das sugestões do neurocientista Carl Hart (2014) sobre o consumo e dependência de
drogas. O autor nos recorda da pesquisa realizada por Bruce Alexander (1978), psicólogo
canadense que realizou uma experiência que ficou conhecida como “Parque dos ratos”. Nesta
pesquisa, Alexander contestou algumas das premissas metodológicas dos experimentos sobre
consumo e vício de drogas realizados em ratos e percebeu que havia um problema fundamental
na forma como elas eram feitas, visto que, nestes casos, os ratos estavam sempre presos em
gaiolas, em ambientes estressantes, sem qualquer tipo de alternativas recompensadoras ao uso
de drogas.
O autor percebeu que a falta destas alternativas recompensadoras, como os contatos
sociais, sexo ou exercícios poderiam afetar de algum modo o comportamento no que diz
respeito ao consumo das substâncias. Para testar a pergunta, sua equipe de pesquisa
desenvolveu este “Parque dos ratos”, um ambiente atrativo, com cores, brinquedos, lugares para
explorarem, além de muitos outros ratos, o que permitiu que entrassem em contato e
acasalassem. Nesse ambiente havia também água com morfina adoçada, mais atrativa para
ingestão dos ratos. Ao compararem a situação do consumo de morfina entre o Parque dos Ratos
e a gaiola isolada, perceberam que a ingestão de morfina no Parque dos Ratos era muito inferior
à gaiola isolada.
Carl Hart (2014) realizou uma pesquisa em laboratório, com seres humanos, a partir de
uma premissa semelhante. Ele buscou compreender de que modo os usuários de crack reagiam
diante à possibilidade de escolherem entre o consumo de drogas fornecidas por ele e alguma
outra recompensa, por exemplo, dinheiro. E pôde perceber que em determinadas circunstâncias
as pessoas não escolheriam necessariamente o consumo de drogas, tal como as representações
midiáticas bombardeiam com imagens de usuários desesperados, rastejando por mais uma dose.
Não me parece ser necessário grandes elucubrações para reconhecer a existência de uma
lógica que afirma que o consumo de drogas, a criminalidade e a violência podem ser combatidas
através da produção de alternativas que ocupem o tempo das pessoas com atividades prazerosas
e recompensadoras. Desde campanhas de organizações da sociedade civil a campanhas
eleitorais de diversos partidos, é frequente a concepção de que os “problemas sociais” devem
ser enfrentados com a democratização de atividades culturais, acesso à educação, emprego,
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enfim, com a produção de boas condições de vida para as pessoas. O que Carl Hart demonstra
em sua pesquisa é que quando pessoas viciadas em drogas são confrontadas com melhores
opções, frequentemente elas podem substituir o consumo pelo acesso a outros bens e
oportunidades de fazer outras coisas com seu tempo e dinheiro.
O que ficou claro para mim em minha pesquisa é que o movimento social é capaz de
produzir efeito semelhante na vida de pessoas com percursos sociais dramáticos. As relações
sociais na rede do MNPR cria companheirismo, aumenta as redes de sociabilidade dos
indivíduos, produz-se uma rede de amigos, conhecidos, companheiros que passam a contar uns
com os outros, produzindo referências de pessoas com expectativas sobre seu próprio bem estar
e a quem não se pretende decepcionar. Os militantes que permanecem no MNPR criam
distinção social, reputações as quais não querem manchar. Através dessas redes conseguem
empregos, em alguns casos, reatam contato com suas famílias ou estabelecem novas relações
familiares. No que tange ao consumo de drogas, alguns param completamente, outros nem
mesmo precisam tornar-se abstêmios, visto que desenvolvem relações menos prejudiciais com
o consumo de álcool e outras drogas, na medida em que passam a fazer uso recreativo, sem que
as drogas ocupem lugar central em suas rotinas, como anteriormente.
Diversas pessoas que me revelaram ter comportamentos avaliados como violentos, que
passaram pela prisão por crimes como homicídio, me diziam que antes de conhecerem o MNPR
tinham outras formas de resolver seus conflitos interpessoais, mas que frente a este novo
quadro, passaram a ter mais calma e tentar controlar seus impulsos imediatos para resolver
conflitos de outras maneiras, antes de chegarem às vias de fato, pois, a partir da relação com o
MNPR passaram a existir outras coisas em jogo.
Em uma situação anedótica quando estive no III Congresso do MNPR, após as
atividades do dia, estava em um quarto com 9 beliches, com 17 outros homens, principalmente
militantes do MNPR do Paraná, Belo Horizonte e da Bahia. Eles estavam conversando sobre
rivalidades de futebol e as diferenças entre as cidades, quando um dos presentes ironizou sobre
o fato de que no Paraná não existiam bons times de futebol. Um segundo homem, do Paraná,
interrompeu a conversa, fez uma expressão séria e disse o seguinte: “Rapaz, a sua sorte é que
agora eu sou do movimento. Agora eu sou dos “Direitos Humanos”. Se você me falasse uma
coisa dessas uns tempos atrás eu tiraria minha faca “cabo branco” de dentro da mochila e te
furaria inteiro!” Em meio às risadas de todos, inclusive dele mesmo, que após fingir seriedade
voltou às gargalhadas, finalizou: “Esse movimento está me deixando frouxo.” Em meio a mais
risadas, começou a contar suas experiências no crime, quando traficava drogas do Paraguai para
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o Brasil, conseguia bons rendimentos econômicos, mas vivia sob a inconstância da ilegalidade
e de diversos riscos associados à vida do crime.
O aspecto cômico da conversa tem sentido contextual, na medida em que joga com as
impressões sobre um tempo em que se era perigoso e agressivo. Contudo, é fundamental marcar
que este não foi um discurso público, é um tipo de piada que só tem sentido entre “iguais”,
discurso que se faz possível no âmbito da informalidade. Não se trata de tornar-se o “outro”,
mas uma forma particular de jogar com o discurso, com as posições ocupadas e não deixar-se
ser completamente predado por outro âmbito. Como Samuel me alertou em entrevista, a
expressão “Eu saí da rua, mas a rua não saiu de mim” também revela posicionamentos
oportunos de militantes que utilizam a expressão como forma de justificar suas falhas, por
exemplo, quando não conseguem chegar na hora marcada em alguma reunião ou cumprir
qualquer compromisso, a frase pode ser acionada como forma de dizer que, ainda que se tenha
tornado militante, espera-se ser compreendido pelas eventuais falhas, visto que as dinâmicas da
vida na rua ainda estão incorporadas no sujeito.
O riso aparece aqui como uma espécie de resistência. Fala-se rindo sobre a morte e o
passado no crime, de forma jocosa, não com vergonha. Não se trata de delimitar algo que foi
ultrapassado, mas de uma história que está ali, pulsante, no passado que formou o sujeito e que
convive no mesmo indivíduo que agora ri do fato de se tornar “frouxo”. É, portanto, um duplo
riso: ri-se da posição do passado, mas também do presente, fazendo piada consigo mesmo, sem
necessariamente fazer daquela mudança uma vitória da superação de condições anteriores, mas
ao mesmo tempo trazendo essa mudança de vida como um dado.
O estigma do “morador de rua” fracassado que perdeu tudo, culpado de sua própria sorte
ou que fez más escolhas na vida, é reelaborado de modo a se tornar signo de prestígio
(GOFFMAN, 1988), uma espécie de “orgulho maloqueiro”, orgulho por sua trajetória de rua.
Esta requalificação social que se produziu nas últimas décadas é afirmada na quebra das
concepções que estigmatizam o segmento. Essa distinção negativa começa a ser enfrentada.
Tornam-se segmento social constituído por pessoas reconhecidas por deterem conhecimentos
que adquirem valor, seja para fotógrafos, cineastas, jornalistas, assistentes sociais, terapeutas
ocupacionais, arquitetos, urbanistas, engenheiros, trabalhadores da saúde, operadores do
direito, dentre outros. A produção de reconhecimento político, por sua vez, tem relação com o
controle sobre os valores e sentidos enunciados sobre a vida na rua e como eles são avaliados,
seja internamente ou por terceiros. A reconfiguração desses sentidos envolve produzir
publicamente a passagem do estigma ao prestígio, fazer com que a situação estigmatizada possa
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ser vista por sua positividade. E na medida em que essa positividade é produzida, os autores
dessa prática política se tornam representantes legítimos na arena pública de disputas,
autoridades com conhecimento privilegiado sobre aquele campo de disputa criado, em certa
medida, por eles mesmos.
A transformação destas histórias em capital político só pode se dar, em grande medida,
pela existência de espaços confiáveis onde há compartilhamento das histórias “não-ditas”,
como a relatada pelo militante, do Paraná. Momentos terapêuticos em que se pode falar
abertamente sobre o passado, sem medo de julgamentos. Saber diferenciar entre os relatos para
a sociedade e àqueles compartilhados apenas entre os companheiros de rua pode ser
considerado um importante traço de conformação de um líder ou militante experiente.

Limites da política institucional: fazendo política na instabilidade
Quando se avalia a trajetória política e as ações do MNPR desde sua formação, ainda
que isso mova muitas paixões e distintas avaliações por parte dos militantes, é possível afirmar
que existem pelo menos duas conclusões ou percepções que circulam sem grande polêmica: A
primeira delas trata da avaliação de que a população em situação de rua, através da atuação do
MNPR, cresceu politicamente em termos de produção de visibilidade do segmento, surgiu
como segmento específico, reconhecido na agenda pública de intervenções como um segmento
que deve ser atendido em suas especificidades. A segunda delas é que, neste período foram
produzidos importantes marcos jurídicos e políticos que ensejaram institucionalidades e que
alteraram o quadro geral da implementação de programas e serviços de atendimento, assim
como inclusão nos programas sociais já existentes e formas específicas de lidar com suas
particularidades, como tentei demonstrar anteriormente.
Estas avaliações vão ao sentido de realizar um balanço das atividades, afirmar os
avanços e conquistas, além de marcar o que ainda existe a ser realizado. Tal como afirmado por
Maria Lúcia:
Talvez eu seja mais otimista do que o restante da galera, os outros
companheiros. Mas eu acho que a gente avançou muito. Não tanto como
deveria ser, mas avançamos muito. Eu sou daquele tempo que ninguém nem
sabia o que era população em situação de rua. Eu frequentei albergue que eles
achavam que um prato de sopa era bom para a gente. O descaso, como se fosse
um favor. As entidade que iam pro albergue dar comida e o jeito que davam
comida pra gente. O pessoal diz:
- Não mudou nada.
Olha, mudou. Hoje quando a gente diz que o MNPR está chegando, tem gente
que treme na base. Gente, nós estamos nesses conselhos, Conselho Nacional
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de saúde, Conselho Nacional de assistência, Conselho Nacional de Direitos
Humanos, Conselho Nacional de drogas. Para quem não conseguia entrar em
Câmara Municipal? Hoje a gente está em discussão direta com os Ministérios,
eu posso acionar um Ministério a hora que eu quiser para virem aqui e eles
vêm, sabe? Eu não sou daquele pessoal que fica com fantasia, utopia, mas é
porque eu vejo o que era antigamente e vejo o que é hoje. Hoje em dia você
vê as universidades se estapeando para ter proximidade com a população em
situação de rua, você viu no nosso seminário, não tinha lugar para o pessoal
sentar, velho! Para discutir população de rua! Hoje o campo da população de
rua, do estudo da população de rua, está aumentando. De atuação também. Se
a gente trabalha mais 10 anos nesse pique que a gente está, eu acho que a gente
vai ter mais e mais ganhos. Hoje em dia você vê. Tá, tudo bem, não tem
dinheiro, falta tudo, mas hoje em dia a gente tem um Centro Pop, um
Consultório na Rua, o CNDDH, o Disque 100, então, vou dizer que as coisas
não mudaram? Lógico que a gente precisa de articulação, chegar aonde não
chegou, tem muita pessoa em situação de rua que não conhece o MNPR ainda.
É claro, a gente precisa ver o que tem que melhorar e avançar muito, mas não
dá pra dizer que não tiveram avanços. (Entrevista, Maria Lucia, Salvador,
2014)

De modo semelhante, Samuel (MG) vai apontar avaliações que retratam também uma
forma de inserção particular da população de rua na política de assistência social e que já
anunciavam um contexto desfavorável no que diz respeito às negociações com os agentes do
Estado, principalmente no que diz respeito à liberação de orçamentos para manutenção e
ampliação dos serviços:
Na última reunião do CNAS o pessoal pediu para a gente fazer uma leitura do
primeiro trimestre e prognóstico. Olha, só tem manutenção. Acho que a gente
vai continuar catando as migalhas e daqui em diante elas serão menores. Até
agora nós catamos migalhas e ainda catamos. Se você pensar no investimento
do centro de defesa para quatro anos, não é nada. Se você pensar no
investimento do centro pop no Brasil, não é nada, é migalha. Então a briga
hoje é para manter isso. A gente tá catando migalha, não tem jeito. É fazer a
manutenção do pouco. Eu não nego que nos 12 anos e meio de governo do
PT, veja, eu não posso negar isso não: a população de rua evoluiu
politicamente e algumas conquistas chegaram, em níveis locais e em nível
nacional também. Disque 100, centro nacional, descentralização dos comitês,
o trabalho junto ao IBGE que vai ser retomado, essa coisa da saúde,
consultório de rua, centro pop, não dá pra negar isso não. Mas isso é nada
moço, orçamentariamente falando é nada. (Entrevista, Samuel, Belo
Horizonte, 2015).

Tais avaliações foram feitas no momento em que a crise econômica de 2015 e o refreio
dos programas sociais começaram a demonstrar seus primeiros contornos. Principalmente no
momento em que Samuel fez sua avaliação, no início do segundo mandato da Presidenta Dilma
Rouseff (PT).
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No final do ano de 2015, os militantes realizaram o III Encontro Nacional da População
em Situação de Rua, no Distrito Federal. O encontro destoou bastante da maioria dos eventos
do MNPR. Com a intensificação da crise econômica, o discurso por parte dos parceiros
institucionais no Estado e na sociedade civil, tradicionais parceiros que colaboravam com a
produção deste tipo de encontro era que não havia mais dinheiro. Se estabeleceu um clima de
receio perante o avanço e a manutenção de certos acúmulos conquistados pelo movimento, a
ordem do dia era a manutenção do pouco, como afirmou Samuel. Sem previsões de ampliação
de serviços e programas sociais. Pouco depois, com a reeleição da presidenta Dilma Rousseff
(PT) e com o aguçamento da crise econômica, o país ficou politicamente instável, com diversas
forças atuando no sentido de produzir o impeachment da agora ex-Presidenta Dilma.
Em agosto de 2016 ocorreu o III Congresso do MNPR, em Belo Horizonte, Minas
Gerais. Desde o último congresso, em Curitiba, em 2014, muita coisa havia mudado no contexto
político e econômico nacional. No momento do III Congresso, já havia se estabelecido o
governo interino do então vice-presidente, que posteriormente se tornou o novo presidente do
país, Michel Temer.
As expectativas para organização do III Congresso eram as piores possíveis. Sabia-se
que não seria possível contar com o apoio econômico do novo governo, que já anunciava cortes
ainda mais drásticos do que já havia sido realizado pelo governo anterior. Mais do que isso,
com as mudanças no contexto político e econômico nacional, a pergunta que pairava no ar era
justamente se o MNPR teria condições de se manter enquanto movimento social, não apenas
no sentido da manutenção financeira de suas atividades, mas também em termos de suas
afiliações políticas e institucionais com os agentes do Estado.
Este novo contexto institucional recoloca, em outros termos, a velha questão da
“improbabilidade”: se o MNPR se constituiu enquanto um movimento que se propunha a
dialogar com o Estado, ainda que independentemente da sigla partidária dos governos que
estivessem na gestão, ao mesmo tempo, dependia também da disposição do governo em
exercício e dos gestores em estabelecer este diálogo. Sendo assim, o que aconteceria caso o
novo governo interino resolvesse fechar completamente as portas de diálogo criadas desde a
primeira gestão do PT, com o ex-Presidente Lula? O MNPR teria que transformar suas
estratégias? Teria condições de transformá-las? Ou iria desfalecer completamente em suas
condições organizativas?
Talvez ainda esteja demasiadamente cedo para dar respostas assertivas a essas questões.
Mas o que se pode observar até então foi que, prontamente, assim que o governo interino
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assumiu e começou a tomar suas primeiras iniciativas, tornou-se perceptível que a conjuntura
iria ser transformada radicalmente para os movimentos sociais, não só em termos de
criminalização, como também em virtude das políticas que aparentavam entrar em um grande
refreio. Os parceiros institucionais que estiveram em exercício nos últimos 13 anos tendiam a
desaparecer. Seria necessário produzir todo um novo quadro de possíveis alianças para firmar
debate com as instituições estatais. Antes mesmo do que vem sendo chamado de “golpe
parlamentar” por parte dos movimentos sociais, já era amplamente sabido que a tendência era
de diminuição dos investimentos sociais, das políticas, programas e serviços destinados à
população em situação de rua. O clima que foi se estabelecendo era de ameaça e medo. Como
escutei muitas vezes dos militantes que participavam dos conselhos setoriais, a projeção de
orçamentos só falava em manutenção de serviços, nenhuma ampliação. Ou seja, a ordem do dia
era tentar manter o mínimo de serviços que foram constituídos e, com sorte, não haveriam cortes
mais drásticos.
Pela primeira vez, os militantes do MNPR se viam sob o desafio de realizar um grande
evento (o III Congresso) sem financiamento e apoio por parte do Estado. Os organizadores do
evento buscaram parcerias, dialogaram com diversas entidades e dividiram as incumbências
com as demais coordenações, que tiveram, cada uma delas, que buscar financiamento para as
custas da viagem até Belo Horizonte.
Como já era de costume, fui para Belo Horizonte alguns dias antes do início do evento
para auxiliar os militantes de Minas Gerais com os preparativos. Ficamos hospedados em uma
espécie de centro recreativo e de formação cedido pela Igreja Batista e o evento foi realizado
no Centro de Referência de Resíduos Sólidos, espaço conquistado pelo movimento dos
catadores de materiais recicláveis.
Ao longo do dia as caravanas dos outros 13 estados foram chegando e então o evento
teve início na noite do dia 17 de agosto de 2016, com uma mesa de abertura. A mesa foi
composta de forma diversa, com políticos como o Deputado Federal Patrus Ananias e o
Deputado Estadual André Quintão, o Vereador Pedro Patrus, um representante da Secretaria de
Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC), pelo coordenador do
CIAMP-RUA Carlos Ricardo (da Secretaria de Direitos Humanos), além de representantes de
organizações da sociedade civil, como o Fórum da PSR de BH, o Comitê Estadual de
Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional da População de Rua, representante
do MNPR e da Pastoral Nacional do Povo da Rua.
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O tom geral das falas dos participantes foi principalmente de denúncia àquilo que os
participantes de referiram como golpe contra a democracia, com o impeachment da presidenta
eleita Dilma Rousseff, além de denúncias que anunciaram o processo da Proposta de Emenda
Constitucional – PEC 241/16, que propunha o congelamento por vinte anos dos investimentos
Federais nos serviços públicos. Algo que afetaria diretamente o investimento em programas
sociais como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de toda área da
assistência social, saúde e educação.
No segundo dia de evento, estava programada uma mesa de “análise de conjuntura” pela
manhã, com a participação do Ex-Ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Gilberto
Carvalho, além de um professor da UFMG, que teve um imprevisto problema de saúde e então
fui convocado por Samuel para substituí-lo na referida mesa. Em um momento politicamente
tenso e confuso, expresso em muitas falas de revolta e gritos de ordem e denúncias sobre a
conjuntura, me vi desafiado a improvisar uma apresentação para o MNPR, ao lado de Gilberto
Carvalho.
Em minha apresentação, tentei delinear o processo organizativo da população de rua a
partir do que considero ter sido seus principais avanços, ou seja, sua capacidade de emergir na
cena pública enquanto segmento específico e que precisa ser atendido pelos serviços públicos
de acordo com essas especificidades.
Contudo, em meio à atual turbulência social do contexto, com intensificação da
repressão dos movimentos sociais em função da crise institucional, política e econômica, o
desafio posto é justamente o esforço de manutenção dos espaços de participação conquistados,
assim como os direitos alcançados. Apontei o fato de que os cortes nos investimentos em
programas sociais não apenas vulnerabilizam e até mesmo impedem a manutenção da vida de
pessoas em situação de rua como também produz a tendência de crescimento do contingente de
pessoas nas ruas, tendo em vista que parte da população pauperizada das periferias das cidades
depende de programas sociais sem os quais perdem as garantias de manutenção de suas vidas.
Consequentemente, a perda das garantias e o crescimento do número de pessoas em situação
de rua aumentam a criminalidade e a violência urbana, assim como as ações higienistas e o
número de pessoas presas e mortas.
Na sequência era a vez de Gilberto Carvalho. O ex-Ministro lembrou das vezes que já
esteve presente no Festival Lixo e Cidadania e na forma como as gestões do PT no Governo
Federal conseguiram estabelecer diálogo com os movimentos sociais. Particularmente,
ponderou que a partir da primeira gestão do PT, os recursos destinados aos pobres eram vistos
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como investimento social, não como despesa, como de costume nas gestões anteriores. Afirmou
que o que vem se delineando a partir do golpe é que “Vai voltar a morrer criança de fome”.
O ex-Ministro também citou a PEC 241/16, que mais tarde ficou conhecida pelos setores
mais à esquerda como “PEC das maldades” ou mesmo como “PEC do fim do mundo”. Segundo
ele, a proposta da referida emenda constitucional para congelamento de gastos públicos por
vinte anos é o resumo do que o tipo de gestão que voltou ao poder apregoa desde sempre: corte
nos investimentos em direitos sociais e permanência dos gastos em apoio ao grande capital
privado, aos bancos e demais entidades financeiras.
O que mais chamou minha atenção no discurso proferido por Gilberto Carvalho foi seu
reconhecimento do que detectou como erros da gestão do PT. Por exemplo, em sua afirmação
sobre o fato de que o governo do PT acreditou que ao tentar agradar pobres e ricos,
trabalhadores e patrões, na chamada “política de alianças”, conseguiria governar em benefício
de todos. Ou ainda, na crença de que os benefícios sociais dos mais pobres iriam ser, em si
mesmo, a própria propaganda do governo, como se fossem promover a conscientização dos
pobres e da classe média.
Durante sua fala, um militante do MNPR o interrompe para mostrar um dos jornais
feitos por eles, no Rio Grande do Sul, o Jornal Boca de Rua. O militante disse que o governo
nunca apoiou esse tipo de iniciativa, de comunicação popular. Então Gilberto afirma
novamente, como o PT investiu tanto em meios de comunicação que mais tarde seriam seus
detratores, enquanto não investiu nada na comunicação popular.
Era um clima estranho, uma análise de conjuntura que era confessional e que não parecia
uma defesa do governo, mas um mea culpa. Era curioso perceber que naquele momento já era
notório na fala do Gilberto Carvalho um sentimento que mais tarde pareceu assolar boa parte
da esquerda brasileira: frente a erros e acertos da esquerda do PT, sobrava um clima de
desilusão, como se houvessem perdido a chance de fincar posições mais radicais com relação à
sua plataforma política.
Por outro lado, esse clima parecia só fazer sentido mesmo para os representantes
institucionais ali presentes. Por parte dos militantes, o clima era outro. Os representantes do
MNPR que se levantavam para falar e estavam fazendo exatamente o que faziam em suas
cidades cotidianamente frente à gestão do município, reclamando das mesmas coisas de sempre,
que se estabeleceram enquanto bandeiras de luta do MNPR: toda sorte de violações que sofrem,
falta de serviços e atendimento de qualidade, as negativas de acesso à saúde e a falta de uma
política habitacional efetiva.
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O que se tornou perceptível em certo momento foi que não havia aquele mesmo
sentimento derrotista que começava a se estabelecer em parte dos setores da esquerda a partir
do golpe parlamentar que deflagrou o impeachment da Presidenta eleita. Mesmo sem nenhum
apoio do novo governo, o III Congresso foi realizado com sucesso. A representação do MNPR
aumentou, contando naquele momento com 14 núcleos estaduais e 11 coordenações nacionais
estabelecidas. No mesmo congresso, a cidade de Porto Alegre foi escolhida para realização do
IV Congresso Nacional do MNPR, em 2018. O projeto de permanecer na luta e cobrar as
autoridades governamentais era o mesmo de antes.
A velha história da improbabilidade da organização, que se recolocava a partir do refreio
da relação de diálogo com o Governo Federal já não parecia ser um grande fantasma. Apesar
de se ter clareza sobre a mudança na conjuntura e que seria necessário adaptar-se a ela de algum
modo, já não parecia haver receio de que a existência do movimento estivesse absolutamente
comprometida a partir de tais mudanças.
Desse modo, ao fim do III Congresso não me restaram dúvidas de que a despeito das
dificuldades e da possível falta de apoio institucional, o MNPR não iria simplesmente
desaparecer, muito pelo contrário, parecia haver novo fôlego por parte dos militantes, cada vez
mais engajados e informados sobre outras causas e em diálogo com outros movimentos sociais.
Confesso que por vezes era assustador ver tamanho otimismo nos meus amigos, que falavam,
empolgados, sobre tudo que ainda se tem por fazer em suas localidades e sobre como estão
atuando para realizar suas tarefas.
Ao mesmo tempo, é fundamental destacar que esse otimismo não parecia se confundir
em hora nenhuma com desconhecimento sob a gravidade da conjuntura, trata-se de outra coisa,
que veio novamente me surpreender com uma forma bastante diferente de organizar a
experiência política.
Estávamos em grupo, numa roda de conversa em um dos intervalos do Congresso,
comentando sobre o contexto sinistro que se estabelecia na política nacional e sobre como a
população de rua seria um dos segmentos mais prejudicados com estas transformações. Eu
havia comentado sobre os impactos da Copa do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos no
Rio de Janeiro, em como estes eventos afetaram negativamente a vida das pessoas em situação
de rua, com uma política de recolhimento e reformulação dos espaços públicos da cidade,
remoções de áreas de favelas que aumentaram a demanda por políticas habitacionais, aumentou
a busca por vagas em espaços de acolhimento e o número de pessoas que, se vendo sem saída,
passaram a viver nas ruas. Naquele momento, sabíamos também que os restaurantes populares
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estavam sob o risco de encerrarem seus serviços, dada a grave situação econômica do Rio de
Janeiro e uma política de gestão que incide principalmente nos setores mais pobres. Em certo
momento da conversa, um militante questionou: "quando isso foi diferente?" Segundo ele, não
há de fato nenhuma novidade e a população de rua sempre levou a pior: cada restaurante popular
fechado, são centenas de pessoas impedidas de comer; cada centavo a menos na assistência
social, são menos vagas nos acolhimentos institucionais; cada corte de orçamento ou mudança
de regras e prioridades nos serviços públicos incide diretamente nas condições de sobrevivência
das pessoas em situação de rua.
O que é surpreendente é que em um momento de grande tensão, com ameaças que
afetam diretamente a vida de boa parte da população, principalmente daqueles que dependem
dos serviços públicos, existe por parte destes militantes uma grande capacidade de resiliência.
Para eles, a vida nunca foi fácil. O risco de ter “direitos a menos” é mais uma realidade do que
um risco propriamente, visto que as promessas constitucionais sempre estiveram muito
distantes de se realizarem por completo.
Desde então pude perceber que aquela estranha sensação que tinha ao ver a postura
destes militantes frente a promessa de anos difíceis na conjuntura política e econômica do país,
não se tratava exatamente de otimismo, mas da impossibilidade de abraçar por completo o
desânimo, pois, como escutei diversas vezes acerca dos problemas enfrentados nas ruas: “Se
você se desanimar muito, não sobrevive.”
Que negócio perigoso essa gente que conhece de perto a miséria e a violência, com tão
pouco a perder e um mundo todo a ganhar.
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